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RedactIa ş1 admJnls1ra11a Arod Bul. Reg1na 
Har1a 24. Telefon: rF'doc1ia ş1 adm. J6-80. 

4rctd, luni 28 O(10mfrlc 1946 
Clasamentul DIviziei flatiOnaie 1. 

1T.\ 8 7 1 o 29 10 15 
CFR Bl'C 8 6 o 2 19 7 12 
eFI{ TL\J. 8 5 2 1 16 l;j 12 
l';";l \'EHSI1' 8 ;) 1 2 2'1 11 11 
.ll'YE:\'ITS X !) o 3 24 10 10 
( :,\R\JE:\ 8 5 o 3 22 13 10 
CJUC.\:\'L:L 8 4 1 3 14 7 9 
DEH:\IAf~.\i\1' 7 3 o 4 20 2.t 6 
LIBEHTATEA 8 3 o 5 1.3 20 (j 

FERAH 7 2 1 4 12 19 1) 

I'B.\1I0YA 8 2 1 5 8 :i2 5 
I'DR. 8 1 2- 5 11 23 4 
.1WL 8 1 1 6 4 19 3 
FC CRAIOVA 8 1 o 7 10 28 2 

utmeshră ÎRtărlOIă J. 'l. A. Jnlr.'o O frumoasă acţiune Meszaroş-
Reinhardl-1'\icşa, conduce balonul 

j Îl1a in'e. ultimul trrrându'l "poi lui 

Îouinge sigur 10 JlICE$li 
J. 'l.A. - J • (. »mhCUD l:IJ (IJ:IJ) 

I Pon:"hadi, care seapă de ap:'.rare şi. 
I IlWrdll'ază ~l/ doilea goal, 2:0. 

I Spiritele nici nu s'nu liniştit şi ITA . 
. continuă să a~a('e dar apărarea ad· 

I Yt'rsă respinge. \ 

Stadicn Jllm$U 
PLOESTl. - Deblltând in fata a 

hOl/O de spec/alori fanatici, IT.1. a 
J"(,ll~it s(l·şi consolfdeze pozitia de 
/t'nder, dlspw1l1nrl de grUp<lrea ploeş 
tcancl • .lIa/chul s'a disputat pe arena 
din Ploeşti care deşi este ÎngrădÎl11 
cu gard de .<ârmă, 1lu Împiedecă ca 
plllJlictl/ fenaric să se dedea la aetiu 

1'1'.\. a juca!' in următoarea forma
tie: ~I;1rkv - Lorant, Vass - Rein
hardt :'Ilt:szaroş, BăC'uţ - Nicsa, ~Ier 
eca, 'Bonyhadi, Pecsowsky, Dumi~ 

l1'ese\l 

ri de brutHli:orl' si mallratare a jucă
tarilor' cchipci oaspe şi a arbitrului, I 

CU IWlI'C noroc, IT A. a scăpa! cU ! 
cdtiv(/ jucă/ori uşor riiniti din aceOS ! 

~(I in/dlnire "I'n/o/ii, unde publicul a I 
~Ji(/cmnat pe jucâlorii locali să in:re I 
,(1 os 

chDl1' şi viata şi sigl/Nmţa corpora 1 

Reprlză albă 

t'arrlll adversanJ1ui. Chiar şi arbi-! 
'trul i!r tuşe SCJllnHh'ază faullul, dar 
arbitrul nu <lt'ol'<lă nimic şi jocul con 

Sllllll $p.l!ttatcd 
Iă (1 ({rIJiu'ului Kronner a fost in pe
ricol, /n momentllf când scriem Q'

crslc rânduri. scandalul n'a fost încd 
apltlllat. arbitrul fiind încă ameninţat 

de către spectatorii agresivi. 
JuctÎnd pe o arenă desfunda'fă, IT A. 

a clÎştigal pe ment. 

\[inutull:~ :lduce Însă al In·ilea 
! punet si ul·imul în :leC5t makh pal· 
f> pi1anL Bonyhadi trece d~ c1părare_t 

dl'sehide pe Dumi'resClI, care, intr'o 
situat!e clară, marchează imparabil 
in ('oltul drept; :~:O. 

DESPRE JCC\ TORI 

La 11'.\. LonUl! a fost eE'1 mai bun 
in ap;II':lj'e, ari.Hînd tot timpul un 
joc irepl'oş:lbil. Vass 3 jucat ceva mai 
slab de d, ta aCNlsta. Marky a apărat 

pe-.tl' gardul de sftrmă si ameninlă 3' f~râ gre'}l'li. Din linia de hnlfi cel 
ta; at'bitrul câl şi jucătorii ITA·ei. mai bun a fost' Băt'uţ. Dela inaill' are 
inspăim:'mlat, d. Kronner conduce în BOflyh c di şi DumÎtrescli au frlldiIicat 
con inu,:r!' părtinitor penlru gazde, aqiuniJe. 
In minu1ul!8, mportul de cornere D ]\rorJner fiind lerol'izal a arbi-

Echipa locală incfpe jocul şi chiar 
în pnnde minute se înrrgistrenă 
două cornerc fără rezul' al. După a
ceasta, 11'.\. porneşte ]a contra ofen
sivă. (br toate aiacurile ară dane sunt 
frumos respinse de către portarUl 
grlzdelol' . 

{'sIc de 9:4, trat' pJrtinilor. ,. 
I~~~e~e~' 

. In mintl'nl 14. pecsowskv crn:rrnză 
iar Dumitrescu care este 'în apropie· 
rea porlii, trage milimetric peste 
bară, Patnl m;nute mai târziu o 10-
vitUl'ă puternică a lui Pecswsky, a'in
ge milimetric bara. 

Repriza se termină fl,lbă, cu rezul• 
tatul de comere 5:4 pentru ITA. 

TREI GO:\LtTRI SI VICTORIA 
La reluare, arădanii porn('sc la a'

tac cu insis:en 11\ şi chiar în minutul 
04 fundnşul ploeşte:1'Jl Înccareă să saI· 
v~'z~ prin trecerea mingei h portar. 
Bonvhadi care 'urmăreş~e fazl' in'er· 
vine' fulgerător şi intră in posesia 
balonului pe care-l trece in poarta 
go~Iă dela 11 me:ri, 1 :0, 

ln minutul 11 Niqa este faultat in 

LORA~T 

tinu;'!. :\i!'şa Eind lovit, d('vine sim
plu figurant. 

PCBLlct'L, SARE (~AnDUL 
Se produce un mic inciden~ când 

Heinhardt prinde mingea cu pieptul 
în mod rel!lementar în interiorul ca
nului. Publkul reclomă pt'naly, dar 
arbitrul nu-l acordil. Publicul trece 

Ciocanul în lorIDă 
=ile lDari 

de 

Jl.S .. Ciocanul-LIbertatea 3;0 (0:0) , 
ORADEA., (Prin telefon). - Prestând un joc de înaltă claSI1. 'Cio-

canul a reuşit să sdrobească Liber/atea pe teren propriu. Prin jocul său, 
Cflcaml/ a amintit publicului orădean de j()curi/e mari ale CAD-ului. 

Repriza albă 
In prim:'! repriză jocul este schim

bător, forţelt' fiind egale. Cioe:H1ul 
Iasă ,neexploatate două' situ1 ţii, Liber
latea rllltează şi ea cftteva. Cu to~te 
aCf'ste situaţii. prima repl'iză rămâne 
fără C<I' vre·un punct să se poată Îns-
erie. 

REPRIZA DOUA 
In primele minute ale reprizei a 

II-a Librrt[\!ea atacă vehement, dar 
jocul es!e reluat de către Cioeanul 
eare marchează consecutiv. re merit. 

BARTHA DESCHIDE SCORUL 
Primul punc~ este inscris În minu-

tul 10 când Veesey iese din poartă 

I 
pentru a salva din fa-ţ3J lui Horvath. 

lntcru/ se apropie. Vecsey sal-

I vCază pentru un minut, pentruca 
apoi Bartha să înscrie în poarta 

II goalil balonul care a scăpat din 
mâinile portarului, 1:0. 

In minutul 15. Horvath trece prÎn 
tre apăr·ători şi cu o lovitură pu
ternică inscrie al doilea punct 2:0 
LilJertatf'a îr:cearcă să schimbe si-

tuaţia şi să egalezc, dar inaintarea 
bucureş' enilor recucereştt' mingea tre-

I (Continuare în pag. 2:a) 

I C. F. R. Timisoara a suferit prima 
I înfrângere pe arenă proprie 
! CARMEN-C.F.R. TIMISOARA 3:0 (C:O) 
Arena E.lectrica 6000 speclatori 

TJ.1U.50:l.RiI,. - CFR. Timişoar<a - .\JUIi/. Uflll BrUIW - Raniţă. Ritter. 
a SI/ferit prima ei înfrâllgere în C·']- Rodl": 1'1/ -' JJol1ia!.:. B(ll!l!II, Reuler, 

dl'lll Di"Î:::;lei Nnţio1la/r. A şi astfel a Awsiliehioa'a Rindea. 

I 
pierdut candida/ura /a locul 1. Car- 1'1n\rA HEPRlZA F,\RA 

m('ll a desfiişura/ un joc superior şi (;O,\fXHT 
• a lrpins pe merit. D/lpă cum ne re- In prima l'l'pdză Carmen diclenă 

la'I'(J:il corespondent111 nostru, Reu lIn tempo I'apid dar CFR' face fată 
~ leI' - centrul atacant al timişoreni- si1ualit'i şi lo~t(' atccurile oaspetii 01' 

lor a fost rănit in l'eprizm seclmd(l şi S1:n· nl'ulralizalc fie de aJlăraTe~ di
a d!'ln'nit astfel un simplu figurant rcelii. fie de po:'t:1rul Ci:Jpraga, în 
pl' arenă. I m::l!,1' formă. In acest timp actiulllie 

Eohipf'/e au alin~t urm{iloarc7e "lUi Fl'kete şi :'Ilm'ian sunt salva'e de 
formatii: ciltre Hocll'anu şi CiOprJf;3. 

I 
C1RJfEN: ;Vicolae - J,farinescu, 1 Centrul ata~~'Ilt ul Carmenu[ui. Ft'· 

l 
KoPQC - Sima10c Torjoc. Sic/ovan ! kc',~, ('a el " pe umăr şi este ne\'oil sa 

- Covaci, !Harjan, Fekete. Farcaş şi II păr~"('.I~f'i'i 'terenul pentru cât~ya mi, 
FabÎan. mJe. 

I 
CFR. TIMIŞOAR.4: Ciopraga I (Continuare în pag, 2:::1) 
~~~ 

ffnOS il (ondus O ffprlzil sllJnlrtil Trl(olOr 
il (aş1U!il1 (O po'ru POO('t diltflnlil 

IlNlllIl. TIlI(OlOD-\'INI1S 4:1 (0:1) 
BUCt'RE~TI. (Prin 'telf'fon), - Pe 

stadionul din Obor, Unirea Tricolol' a 
primit eri dimine3ţă replica Venus
ului. 

Matchul suscfă un interes deosebit, 
mai cu seamă În urma r{'zultatclor 
obtinutI' de Venus în uHma vreme. 

I 
I 

I 
Din punct de vedere tehnic, însă,' 

matchul' a corespuns în'ocm1 L Elanul 
şi 'voinţa uniriştilor a întrecut pe ('ea 
a Venusullli şi as:f€'1 în Cea de al doua 
repriză Unirea Tricolor a câştigat 
detaşat, 2sigurându-şi to'odală şeria 
c1asampntului cu două puncte dife· 
renţă-

Repriza în'âia, apa,tine 'Venus-ului 
eaTe reuşeşte să marcheze un punct 

prin Z€'anîi, Cf'I mai bun jucător al 
nt:'grilor. 

In cea de a doua repriză Venus s'a 
prăbuşit şi Unirea Tricolor a; marcat 
patru Aoaluri prin Ozon (2), Florian 
~Iar!nescu şi Apostol. 

Cu victoria pe care a reuşit-o asu
pra Yfnus-uilli, Unirea Trico1or se 
,poate numi de pe acum şefă în seria 
1-8> şi aces: loc îl merită pe deplin, 
cunose,jnd valoarea şi ambitia de 
luplă a jl!c ă1t Ol'ilor săi, 

S' ali l'yidcntiat: N~lI1eulescu FI 0-

rian Ml1rinescu, Ozon dela Unirea Tri 

color si Zeană, Sarv<1ş, Beldiman şi 
::\L'ildăres<'l1 dda Venus, 

I 
1 

1 
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Gloria termină la egalitate cu C. F. R. Craiova frogramUJ jOCuritor Oluizlonare 
din 3 noemurie 1948 c. F. R. Craiova -Gloria 1:1 (1:0) L,\ ,\H.\D: 11'.\ -CFR. Huc, arbi-

'Arena G lorJa 

Cu tot frigul pătrunzător şi cu toa
I{' că rna!chula Îm'elHI' la o1"ele 13, 
apro,i[)(' WIlO d~ speC"btori au fost 
curioşi să Y~ldă jocul dintre (;Ioria 
şi CFH, Craiova. disputat în (,ldrlll 
DiyiziC'i Nationale B e<ln" cu 10,lte 
că (~Ioda a presal î;l 111:l'jorilat{,8 tim 
pului, a rilmas nededs, 

Echipa de care A~t:\fEFA a dispus 
cu scorul catcgoI"i d,' {i:O n'a putul fi 
Învinsil rit' Glori~l 

CI{ ,\ I O\'E:": I I \L\HCI [E.\Z.\ 
PHDLl'L PC";CT 

Ferovj'" rii craio\"l'ni încep jocul, 
(~Ioria ins;! pUlle s ăp,'tnirc pe balon 
şi jocul se dt'sfiişo'rl\ in c"r,':.I1 O;l~-

III minulul fi Însă, portarul ferovia
rilo!' dql,aje:17.ă lung. 1):Ilonul ajUlne 
in fala portii (;Ioriei, <lpărată de Roş
ne"c ~d il> !Ierna unei îllyălmă~"1i se 
produ('p un h:lnds în car('ul galben
alba~trilor 

,\rbitrul' acordă F{'llaly, Lo\'ilurn, 
este eXI ('Ulat{i de Ionescu, Boşlle,1(' 

printr'o sădtm'ă spl<,ndidă nl'u'rali-
7.\ az,1 m:ngl'a in <lplauzcle fur lInO:lse 
r, lt' spectatorilor, 

(;I()1'ia continuă să pt'esezt' şi în 
ll1;rutul 1:> Hatiu ral";!z,1 o oeal:t' si
gurii, jlentruca, e;îlp,-:!, m;nu'e mai 
I:irziu, lot ,,1 s5 rall7.<' o a <10111 o('a
zic, eare pu'ea fi uşor II'nnsformal:i 
în goat. • 

In mi/wlul 33, linia, de a"ac {/' 
C/,fl:O/1Cl1 ilo/' Il'ec(' 1(/ a('(II1:I" şi 
dUJld ce Irecl' tI/' ar)(lr-arca (;,: 0 -

ri/'i, in urma ullei com/Jinr:(ii fru
.nwa~(' a tripletl'i. BOŞllMC icsl' 
din ponrfii [ll'lltru a sa/un Sifll(t

/ill. BlI;dlll' ÎrIS/l, irrf1" pcslc por
Iar, ÎI! pom'la goaltl, 1:0. 

(;lo1':a nu d('~('ura,j(,;J7.:1 după nc<,st 
. goal t11':'~It'[llat si ('onlinuă să pl'es<'ze 

Cll acpeaş! ('ll:l('ilatE', \.11 loal<' sfoqă
ril<. dp.puse. aetiunik sp('cfarulo:1se 
nu pot fi fructifirate şi repri:n. SI' ler
m;nă ru I'ezulta ul df' 1:0 În favoart~a 

ollspetilOl'. 
r.LnL\ Er..\LE,\7. '\ 

După pamă (;loJ'ia esle hotărîtă să 
câştige şi r1t'fa Începutul până la sfâr
şitul rl.'prizei domină şi prl.'se'lză la 
poarta adY<'t'să, ('I"f'ind situati i f'xrem 
de difidle la rkarta ('I"3io\"('nilol', 
Egalare~ se produce în minutul 12, 

r;1nd, dupii o actiune frumoasă a li
niei deatar mi/l~l.'a 8jung(' 

la Luro carp ddo?O me'r; fro{lf' 
O bombă puternică pc rare porto
r1l1 de/a CFR. CraiOl'o ml o poa.'c 
retine şi l)(llonlll ,~(' oprcş'l', în 

plasă, 1:1. 
C.., tOalf- sfortăriJf' depuse c!f' r;.ln-

ria, rezuH.alul răm:îne n<,M<'is. Apă-

Ilsa-Ollmpiil fi:1 (2:1) 
Arena Electrica 

TDm;O.\RA, - In cadrul DivizÎ('i 
C. {'de două erhijl'(' s'au in'âlnil la 
Timisoara. ~fatrhul a fost de o fac
tură mediocră, Olimpia n'la rezistat 
dedll 20 de minu:e, după care il 10st 
t{)t i impul la discretia gazdelor, 

Au marcat: Bugnri. Hack (,1), Slă
nescu şi :,[akoczi 

A arbitrat Tepencag, bine. 

•••••••••••••••••••••••••• 
,Uraniu~· ~~ 

Telf, 12-32, Repr. 3, 5, 7 şi 9 
Dumineca matineu Ia 10,30 

Azit 

Hariidl HOlann 
NU INTREBA CINE AM FOST 

In celE'lal'e roluri: ILOSVA Y KATA
LIN B SOOS LADISLA'U 
Casa d~schisă dela, orele 11. 

rar! a f('rovbr:~ol' a prins o zi bună 
şi l'esping(' toa c ata("lIl'ilc, 

{;!ol'i a a fosl lot timp·tlI superioară 
o '.'p li!or ~i a dOIl1!nat majori!ate.a 
timplI:lIi. Cu un al'bill'u mai corect, 
ar li reuşit să obI ină o yictorie asu
pra ucl"t'l'sarlliui 

S'au ('yidenti;i dela Glol'in: Hcrold 
('(,1 nwi bun din 22, LUCa, Ratiu şi 
DO('Ill<lnov, Dcla CFR. CraiO\'a.: 
\)J'cască, Bunlul' şi podarul Popcs
{'u. 

1000 spectatorJ 

D. Hoscnblum a arhiO"at slab. 
u'l .. rlouă echipe au jllc:~: în urmă

loan'le formatii: 
GLORI.\: Boşrwac -- IIi Il. Docma

no," -- Popa Mircca, Herold, Zevel
cuta - Hatitl. LlIt',ll, Popal :\foise, Sflr
bll ~i Costea, 

CFR CIUIO\-A: l'0Pl's(*u - Gior
g:'lll, OI't';lscă - Cristea, IOIlf'sru, Sllla 
r:lIIr1adl(' - ~r;lrinl's('u, HaTbu, Bu7.
dur, r;;igorescu ~i Y'si\e, 

AS' R A a obtinut o noua victorie 
tnving8nd S.G.A. cu 4:1 (3:1) 

S:Îmhălil, pe arena }lropri{', Astra a 
ohl'nu o 1l0:Iă victoriI', Îm'ing:l'ld la 
~!'Ol' pc SG.\ 

Perfol'lnantele ÎJl.re~i~trat(' de AsI :'a 
sunt e:ît SI' poate d!' lIIeri OI'ii '$i spc- , 
I {I'lll ('a ÎII l'zonlll ;Iclual ~ă " .. rmillc la 
primul loe, . 

. S'au eyÎdplltint: Ki<;s, Crăriun. eo
m\ati, Tie,!, Bnlndllşl' şi Popoviei 
dela .\sra şi Nagl, ~I;\ndl'utoiu şi ~lH
ri:m dpl:. SGA. 

D, T'jKIW;Jg (Tim,) a arhitrat foar
t(' slab, ul'lll~it()ar('lc fOI'm~ltii: ASTHA: 
Ki~s - Criic;ull, Lur;!ei, '- Kohan, 

,ru d. ~lill';'n; , 
1..\ IH'Cl'HEŞTI: Ciocanlll-I~raho

\':1, :Irb:tru d. Crull'sCtI 
L.\ PE I'HOŞ,\J\I: :Jiu!-Libcrlatea 

arldru d. Sehw:wt7.man 
L.\ TAW;l'-î'lll'HEŞ: • Dermlgant

l"n·wrsi.aka arbitru d. Scratzky; 
L,\ HF~[T~\: l'j)H,-.luventus,· arbi

tru d I1uniadc; 
LA' BUCl:HESTI: Canncn-FC, 

Craiova, i1,rb i lru d, Curea; 
LA CLCJ: Ferar-CFR. Timişoara, 

ar'lJitrll d. \.ri~t('n. 

DI\'lZIA N,\TIONALA B. MIEHClJRI 
30 OCTOMVRIE 1!116, 

L.\ ,\IUD: Sparta-CFR. Simeria• 
arhi.I'lI dr, Ml'szaroşu, 

VDJI:\'ECA ~i NODIVRIE 1916 
L.\ AHAl): A~fEFA-CA~[T, arbI-

tru el Kin('s A . 
L.\' T, SEYEHIN: CFR.-SSMR .• 

arldru d .Takoh; 
L.\ Ln~O.J: 2:i Augllsl-lTnirea Tl'i

rOlol', al'bilru d, ,ra,'lon; 
L.\ BI:(THEŞTI: Gloria-V<'/lus • 

arbitru d, S·oil1cs<'lI; 

S(;.\. s'a pre7.t'nlat C:1Jll sbb şi nu 
li patut f:'cc fată unui advt'T'sar deeis 
sii Învingă. 

l'upelt'le all fosl înscrise in online 
dl': Bo'ru 11 Ill" Tica, :\I;trian 11 m" 
şi Brâneluşe (2), .......................... 

~[() :uiel. Komi:. i .....1. Drecin Trcn, 

Br;'II,Hlu~e,. PopoYic~ şi BO:orU .. " I 
S(,A.: Nagl - Plrko, ValenlÎn - Si 

mon, \J fllldrutoiu, til'SU - Prokopet, 1 
CZiSlll';I', Yagasy. Mari.an şi Igna, 

L.\ CH:\ TOYA: CFR. Craioya-R.ă
săritul, nrbitl'u d, Hor~oiu~ 

LA TDIIŞOAHA: Politehnica-CFR 
Arad, al'hitru ci Anghel. 

LA TDIIŞ(HhA: Eledric3-SIlal"a, 
Glrb, d, S tita. 

C't~pionAtlll districtus1 

(jălanil-Dol'lne 1:1 (2:2) 
I In cadnll matchurilor 'dis;lrictuale 
Ila Pecica, echipa locală Ro"inc 'a !cr
: ITI in 11: la egalitate cu Găiana. i ,N~,t .superioară, Găi.ana al fi pu:ul 
i 11. c;]şhgat, dar in min I'l de JOC. :ll'
. bltl'ul Ardl·!t'rln a I'os! il('voil s:1 o' 
I prl'~lseă mateI; III din cauza unui scan-
1 d:tI. in urma căruia a fost lIlaltr:llat 

de public şi de jucif orii echipei 10' 
cale. 

TriinSUl'DDliI-VOln'D 0:0 
'fatchul disput:1ot la Aradul-Nou pe 

arena Tilanlls s'a tcrmina', la egalita
Il', după ce s'a1 iscat lin sCilndal d('
(WI'C('c arbih'ul n'a observat o semna
li:zan~a Hl'bi:rului de tuş(' şi astfel 
Vointa a marcat un goal nevalabil. 

Trl(olaf-(le(lrl(o 1:0 
florID") 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rezultatul concursului intersindical 

de tenis de masă 
, 

In sala festivă a fabricei As1ra a I Cr:rfe!1oria I-a bărbati 25 parfi-
~l\lll lor C,'J de dimine',l'tă desfă511ra- cip<mlr 
n':! concu!'sului inlersindic81 pentru 1, Bula Ion (As~ra), 2, l!llgurcan 
Jocul ele tenis d<' rn:1să. suh p:llrona- COJ'\l{'l ([TA,), ~{ Mironl'Srll C(),1-
jlil COlllis:t'i Locale Spor''ive, sl;lnlin (Astra). ' 

AII Iu.al parte 1:1 :lcrst concurs jll-, ();Il'gol'ia Il-a bărbati inccpălon: 
Ullnti dela ITA., TEBA Astra Tele-! - 12 participanti , 

, fO:ln(' şi CFR Re:mHaiele bU;le obţi- 1. Sz<i!(isi AIC'xandl'u (.\slra), 2. 1·1:..-
ilWtl', fac c.a organizarea acestor con- jos Iosif (1\·b:l). ~. AcalIini V. (lTA) 
1 cursllri sii aibă loc lunar. C:ÎtigătOl'ii vor pl'imi mcdalii prin 
I AII fost obtinu:e următoarl'le re- cOIll!I"tdf' sjlol'lh'e dela Comisiai 10-
i zultate: cală spol':jyă, 

I~~~ 

I (IUnr:N-(fD IlmlşOilril 1:0 (0:0) 
I , 
I 

(Urmare din pag, l-a) 

REPRIZA SECFN01 
DECISIVi\. 

CFR decade şi Carmrn joacă; în mare 
superioritate, 

1 Electric::! S'9 pl'f'7.('nlnt pe arenă Cll 

i li o:lmeni şi .astfel Tl'icolor a câ~tigar După rclu~rea jocului, primde ata-

i
, prin fod~.lit. In ~Wlchul amical dis- curi sun; conduse de CFR. şi puhlicul 

p(',~'r 15 minutr Carmen mtlr
chec::ă din nou prin Fabian care 
tragI' În plcj,m gO(!W o cen/rare a 

putat, TI'I('olor a invins cu 3:1, I inclIrajează echipa care pare a câşli-
A arbitl'at d. Fenyeş, ga matehul. Inretul Cll inc<'tul însă, 

CAMPIONATUL DE JUNIORI Carmen îşi revtne şi înccpe un , JOC 
HA, juoiori-TEBA juniori 7:1 (6:1) dr npl'e amploare, 

Primul punct care a drcÎs soarta 
lulfufUI-fr9ntlc!fil 2:1 matehului a fost mal'cat in minutul 

In ('adrul campionatului districlual 20. 
t11năra şi inimQ;lsa formatie a echipei Fekele centrul clfacD.nt al Car-
Yulturul a întâlni~ eri pe arrna din mClluh~i driblcază şi trage la 
Curtici pe Frontiera, VLlI~urlil pres- poartă. Ciopraga apără întins pe 
lând un joc superior, a dispus cu jos. Ritler nu sall.Jl'.oză la timp şi 
grf'u de Frontier'a la scorul de 2:1. balonul ajunge fn poseSia lui Far-
"ictOl'ia, fs:e meritată. Goalurile au I caş care inscrie, 1:0 
f~t", înscrise de Teritean şi Horgoş. I In urma acestui goa'l ~e3şleplat 
."w_..M.tt.iWW ...... u ...... .lt"..&.-v~y~.b~..JOQOQQQi"wc.t~ ................. .v..-.Y.U~ ..... w-- ......... .....,.;. 

(loCODul·llber'il'eo 3:0 (0:0) 
(Urmare din pag. l'-a) 

('fllld-o în carcul orădenilor. Cioca
nul a{,lcă tot m3'Î insistent şi in mi· 
nu:ul 33 Smilovici este faullat dr că
Irc Bodo şi arbitrul arordă lovitură 
liberă, Aceasta ('stI' executa' ă de că
t~e, Teodorescu, ba.lollui tras cu pre
rlZl{' este relua!! din fUI'lă de către 
HMling care marchează în plin 3:0 

I ' • 

FORMATIILE ŞI JOCUL 
Eehipcle 

formatii: 
au jucat în urmăloarf'le 

CroCANlJL: Lăzăreanu 
rcscu, Negl'escu - Smilovici, 

Teodo
Woron-

k('ily~kv Popa Bsrtha, Horvath, 
HMlil~g, Moiscscu şi NaeÎu, 

LIBERTATEA: Vccsey Antalfi, 
S7.ilH~hi - Tirjak, ~reian Sel'fă:zo 
Halasz, Saro"ccsky. Bar hâl Bodo şi 
Turcuş. . . 

A condus d Mann blne, 
Ciocanul a 'jucat foarte bine în re

priza. secundă şi al obligat Libertatea 
să cedeze, S'au remarrat: Horvalh. 
HOfling şi Negrescu. Dela Libertatea: 
SaroYe<'sky şi Melan, 
. M'artchul a fost ,,;zionat de că're d 

Pichi Kronner observator special ai 
Federaţiei de 'football q.in România., 

lui Couaci, 2:0. • 

• In minutul H bucurcştenii inscriu 

uW,rrl!ll pundl' (Il parlÎdei prin 
F(~rcaş, eare tl'aye impanlbil, 3:0 

CRITICA 
PăreTe genef',ală: CHrmen a mrritat 

să r"şlige, A juca' frumos, CFR~ul I numai în prima repl'izi'i a' pulut re-

I 
~::"::,.n~<:,:I:n<;O'~:ă::.' :.: ::::: 
conduce înaintarea in repriza secun

I dă, I S':.lU rema'l'eat ~ela ~')'rme)l: Fekf'te • 
~Ial1an, Fm'caş ŞI Fablll'll, Dela Cfr.: 
Monyak, BJndu şi Rner, Ciopra~a a 
[ă<'ut o partidă bună ru toa'e go~ll1ri
le primite . 

I~~~~~ 
I <;?~~pr. 3, 5, 7 oi ~ 
I 

Sâmbăta şi DumÎneca matineu 

AZI: 

Andu Uiirdu IDb~şte 
MTCKEY ROONEY 

JUDY GARLAND 



D1ZlD SPORIt' 
LO:'\DHA, P"ntru mall'hul d" 1111)" 

J()~ Baksi--Vr!'ddic :'>Jills, box ni! 
amerit-an Baksi a sosit la Lonrl l'a 

Malchul se va dispu!a la 5 Noem
vrk şi Bak~i în ac~st timp sE' \'a rlU

trE'na in ernnpania ei'Ll.orva box'-'IJl'~ 
~ng~E'zi rulinati. 

Bl"(THf:STI. J/iÎint' flrt' loc p' 
ar('11(/ din Obfil" un matl'/l amioll ;11 

trl' LV lHl:'..{, TRIr.OLOH şi FERAR 
din Cuj 'Scopul aC""SlUi motc!r este 

~lrâIlg{'r('fI fondurilor p"ntrll refa. 
('I'r('a (/ri'nt'f obof'"nilor . , 

Bl'CllHESTI C.C.X. a Clln\'o(':1t 1 
pentru sedinta de mâine seară pe d. 1 

Popn\'id I'CFH Tim.) l'iadu. Zauber, 
Lăzăr<'anu Şi antr("norul Guttm~lll 

urmând să fie confruntati în cazul de 
mită fi" car~ "-stl' acuzat d. Popoviei 

'dela CFR. Timişoara. 1'11 ocazia mat
dmllli rli\'izionar CIOcA:--:{iL
CFR fim. După toate prllh:llililutil', 
d. Popovici. s.,- "a al('~" eu ('xclud"
rra pe viuti din cadrele sporllliui 
românl':<'(', 

P1UeA. Echipa de mal>!1 a (!i'mn. 
iei britanicI! c sustinut la Proaa do II il' 
matchllrÎ 1n compani(/ gruparilftr 
crllOSfoll(fCt' ICLTK Şi Snprta. p,. 
cari' le-a Îlwins cu 16:6 Şi 21:3. 

HO;\I.\.. In cadrul campi0naF'hr 
ilaW'ne de atletism. Tossi a Îu\!in , 
la arU!1car f a discului pe recordmanul 
mondial Consolini. RI'zultat<'11o' To~si 

52·19 m., Consolini 51.53 m. 

m'C('REST!. Citim ÎII Sportul 
I'rlfHlkr că d. Bucur Bl'rc('(lllu (/ Îll

c"!f1f rit' a mai fi rCprl'~elltrll1tul .!Jru
părei ITA pe l~inf1ă FRFA, 

HOl3r8rHe Biruulut Federal 
- Grupările care nu au achitat co' 

liz3ţiilc şi amC'nzile restante pe a- j 
nul H'"1()-HI47 .... 01' fi suspendate 

- liS/NEA din Arad a fost' intra- I 
dusă In Divi::.ia C. În locul Spartei , 
care joacă În B. 

- Grupările de foolball care până 
la l;i Noemvrie nu-şi incep r,cliYi.1a
tea. '"OI' fi r<:diate chiar dacă sunt fn 
eadl':llc În resortul respec'iY 

- Jucă/orul }()]WACHE dela Car· 
men, rdmânc sflspendat pe viatH in 
Ul'111r1 dc:,izif'i OSP. 

- Toate grupi'irile din Divi:,jile 
K8~ionale A., B. şi C. vor fi urmărite 
de delegati :edcrJli şi arbi 1'1, dacl 
au executat afişarea lozillcilor ~por
ti"e pe teren. 

~ 

Campiona1ul european de 
lUPle libero dela SIOCKholm 

STOCKHOL:\f. In campionatul 
european de lupte libere dela Stoc
kholm s'au înregistrat Urmă: oarele 
rezullate: 

OlIe Andcrhcl'g (Suedia) bate pe 
Frantisek Ko:r.nbatîi (C'.iehoslovacia). 

Ko!man Sm'ory (Ungaria) bate pe 
Adolf :\Ialtuşek (Cehosloyacia). l' 

Brrtil Antonsohn (Suedia) ba'e pe 
Josef Ruezicka, (Cehoslovacia) . , 

-~---~~-------cTnemftÂiio 
Rep. 3, ~> 7 şi 9. Casa aeschistJ. 

dela 11. Telefon: 24-~ 

Azi, bomba stagiunii: 
SAl'DY, SI MOR, LATABAR 

orchestra RAIKO In 

Pilrado vedetelor 
si editia specială: CRIMINALII DE 

RAZBOIU DIN UNGARIA 

PArRIOTUL SPORTIV 3 

SP4DI4 jOil((t lil c:âolitaft (O '(.4.ttI.J. 
C.Il.M.T.-SP./lRT./l 3:3 (2:0) 

lJupi"t un matl' dinamic, Sp:ula a 
tvl'lninat la l'galitalr cu CA~IT. A"lbl'\e 
\'chipe au m riat !HIIl('lul ('(işli~;at In 
prima rl'pri7.ă, CA:'>IT a dominat, iLr in 
cea dl' a doua întrq.: jll('ul' a fost la di~~ 
lr~ tia arădanilnr. 

S'au aliniat urmatoar<'!,' forma tii' 

CA\lT: Sandnpr - Andrm·id. R:Wli\ 
-~ Ban :\Iihailo\·ici. Yeinhiin - C'ljan 
Lipai. Coti, Roth, Po<'r.ariu, ' 

SP.\HT:\.: Srpr;'n\,i - Z len:1k. Frit>d 

~ .. Ji\'an, Pop, :\-(nsco. - Schprt7 
yath, SIăvei, Schwartz, Samu. 

REPHIZA I-a 

In minutul 10 CHIT atad in~lPinolt 
şi ct'ntrarea lui Cojan fstc arlmirahi' "a 

Iflrifjcală dE' dltr~ Coti l'a 1'.' o trirllilto 

pe jos dar puternic în plasă. rără ea 

Seprcnyi să pOală măcar interveni 1:0 
Z[c(' minute mai t<Îrziu, aedaş C.ti 

Îns(,l'Î: din nou, dintr'o minge prjl~lită 

Arena ElectrIca 

drla Both, 2:0. 
cel!' dlJuă punct<' În5crisr Ir"l""e 

arădanii la realitate. Toate Înc('rei1rile 
lor de rgalar<' in prima re pri," 1 ~p j~. 

.begc insă de zidul apărării localnicil,lL 

SP.\HTA EcALE.\zA 
La r Jllarl\ Sparta atadi contillUII. 

dl ej,ă să reeIÎşti:.!1' forul lncaiIlÎc·jl"r. 
In primul minut. Seh('rz trag<' put,'mit' 
la poartă. ming"u atinge W' H,lIlih Şi 
intră În poarta till1işo)'{'ni!or. 2:1. 

Ară(lanii a Iad, tot mai putlrni.' şi 

Î o minge tra~ă Cl! capul dr câtre 
Sclwrlz It,\-·Ştl' hara. P~stl' un llIÎ:wt. 

Sch· rlz ('ultr",azl mi~~r'l iar S:lmu 

I 
Înserie imparahil pe IJngi pnrt.:rlll care 
ieşi~t, in ÎntampinaTL':! ad\', l·"~H·ldLli. ::.':2 

In minu'ul 18 Samu est(' exclus de pe 

I
L tert"n prntn\ loviturii i!1t c ntj'matâ. 

TillliŞ"rl'nii reusesc :1. În,l'l'i~ 1111 Uou 
punct in min. 27 prin Bolh care tra
ge pul- miC' d!'1J. ::0 lIlefri :l 2 

I 
întrt':lga Înaintarl' ÎŞi incI'arcă nol',)('u!, li 
hă:.:ând la rO:lrtă. In milwllll;. () l'u
ternkă lo\'iturii a lui Pnp (ihit;;, lre' 
milim"lric p ... ~t{' !Io.lrn, iar in millutul 

pe~t<' 4 mInute ins?! SFi\,L'i 1r('ee 
mingr:l lui Sehwartz Şi :H"'S!:l fol!Jsin
du-sI' de îll\'ălmă~("l~ă Însc!'Îe ::1 .~, 

S'au rt"marr'l: SI:îv"i. Pop, 
Fried Şi Sch('rt~, 

/ ........................ 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 

1 Antrenorii străini din 'ară vor fi revizuiti 
RlTCCHE~'TI. - Ziarele au nnunfat 

di b ma~chul Libertatea~Prahoya 

din săptăm;ma trccută, disputat la O· 

I radea, antrenorul echip('i ploeş!ene 
pe nume Nn-gy Ioan, a fost recunos~ 
cut de unde persoane ca fiind com:m 

( .f. 'II SI f:l{Cr 111(1\ SI-ilO Imprtrll1 
pun(tclc. In ultimul minut de jO( 

(Je(1rltil cf!illeazii 
(.f.D.-(l((IDI(1 li (0:0) 

f dJlI1tul lInui bgăr' de (]eportati politi
ci din 'imrul rl'~im1tlui Szalassi şi în 
ac{':~U ('alilnle a comis jMuri şi 
seh-ngiuiri. 

.\nln'norul fasdsl~1 fost ares:at de 
poli I ie şi Ya fi pred:lt auloritătilor I m:l!:hi[tn~ prn'!,u a fi judecat, 

I In ul'ma O~I'Slci înti'impEiri, Biroul 
! fedpl'rll a r!l'('/S. după cum suntem in-

1 
formati să revizuiască pe toti anlrE'

. nori: ~tl'ăini (,aJ'C' $(' găs('<;c în nUl11:ir 
1 n~",I'(,. pC' :o.t trritoriul ţării antre:1â:1d 

Au marcat Henegar şi Gall 1. !=~~ 
1 matchul ITI-eFR Bucuresti Intâlnirea dintre CFR Şi E!l','lrÎ!'a 

a fost un Spe('taeol şi frum"s si palpi
tant. dl'ila ÎlK"'PUt Şi până la sfi'ipHui 

:jocului. 
In acest match, cele două formatii 

şi-au arătat adevărata lor valoare de
punând tot eforlul pentru a obţine un 
rezultat. 

Maichul nul defavorizează pe fero
"inrii arădani, l'llf" au pierdut in ulti· 
mul minut rl,~ joc. In a(~t'\nŞ timp timi
şorrnii au dus o luptă tit~'nieă penru ;1 
egala. 

.Jod in ~en<'ral, a I'lueut publicului 
spectator cifmt la ;~OO() d<' p' r .. oani'. 

DESF..\SCHAREA .IOCCLFI 

Prima l'\o~priză a accstui match a fost 
cât se poate de di,putată, mnândduii 
echipei: depunlînd tot efortul pentru a 
inscri.e, 

DatoriUi apărărilor Şi in spe<illl por
tarilor HevesÎ şi Lipoczi. scorul nu a 
putut fi deschis şi astfel !"€priza se 
termină alliă 

CFR-ul deschide scorul 'Şi Elec-
trica marcht'a::ă În ultimlll 
minut de joc 

Inc~putul celri de a doua reprize 
este disputat 'mult mai dinamic. fazele 

pf'rindâ,ndu-se dela o poartă la :tita. 
Totuşi, S('orul un poatc fi d:sehis·r.!edtt 
în minutul 14 e<ind H('n<,gar inscrie 

primul goal. 
Lipoc:y iese pentru a prinrlt' 

mina"'". dnr alunecă Şi mingea 

plecată din piciorul lui Henegflr 

Întră nl'stinghf'riW În plasă, 1'0. 

Cu acest r('zultat jocul contilml 
foa11<' animat Plină în ultimul de joc 
când 

IQ () fllllălmiişeală în fata portu . 
lui Heveşi Go.ll 1 introauce mingea 
În plflsil, rgalând sUlUlfia Şi st'1)

ţand (lstIPl' un Pll~Ct din IJictorifl 
f"rolJiarilor. - 1: 1. 

Dintre juc!!tori s'au evidentiat: He-

\'{'~i, Cl'cula, :'\an. Hel1C'gar Şi J)cnteu 
(l<'la LFH şi Lipoezy, Cristăne~cu .. i 
Gal 1 dela El~ctrica. 

Eehipdt" au aliniat u r m6foareli' f,r· 
maţii : 

CFH: HC'y:-i. .\rd!'ll':ln :'-ian, Sllfl-

Cucula. Gligorc<;cu. 

I la q Doemurie va li eue· 
I nimenlul sezonUlui de loamna 

Duminf'('(l q. Normvrie orele 15 
dl1,:-d rrmir;=if se displliil pe Sta-

TasÎn, Pem.('ky, Henfgar, B"rimk'l. dion1l1 IT,t din Arad ma/chul 

ELECTRICA: Li (mCz\', G;;l1 II, :\Hi; dintre cchipelc ITA. şi CFR. Btt--
ler. Bll~{'h. PoŞa· Cristinl'scll Seort:ln. eur('şfi dr rl'=ull'(1{ulcăruia de· 
GaH I. Hadstcrlt, 1', BOflo;:ln. Birt). pindt> dt>finifi!J lOCul de frrml e 

De !,<,mar<"'at că În miu. l'i al ~priz(>i ni campionatului de toamnă fn 
Dit'lzia Nationali! A 

a dOll'l d. Yancu (Oradea) nrhitrul Bi/('I'p p"nfru (j('est maich se 
a~E'stlli mateh . p 2ntru atituJine l1"s1'or - pllll fn uân=f.re de Miercuri Ta 
tl\"U a eliminat d\' pe tPI"n pe ;\fiilkl' şi nppo::illli l/ldlls/rÎei Trxfi1e Ard-
Snoro\'Seh,,_ ' t!ene BIlI. Regina Maria. 9, 
~~~~QW~"'~"~"'~ 

Răsturnând toate pronosticuriTe 

Dăsilrl10l ([arata)) dispune de POllt(hnl(iI 
Iii S(orul de j:2 G!:O) 

La Caracal s'a disputat eri mat
chul din:re Răsărit1ll şi Polltehniea 
din Tjm~soara, "ietoria >'('venind gaz
delor care au dispus de studenţii ti
mişoreni la scor 

Acest rrzalta l ~ răsturnat toal:'" P..:,o 

TOŢI SPORTIV" 

nos!icurile furnizrll1d su<'priza ,Hei 
ln crreuril(' sportive. \ 

Politehnica s'a prezen'at la. Caracal 
încrezută în victorie şi cu O formatie 
de rezer...-e. Din echipă a lipsît M:lrcu 
şi alti jucători valoroşi. 

~-----: 

SE lNTA.€NE.SC €Jl REST.4VRJlNT(JC 

B uccJtdrle de prIm ran 7 VJnurl alese 

ClarIficarea situatiei jucatorilor străini din România 
o detille G birOUlui lederol 

El :Ct:RI:,STI Biroul federal I b pJ'tria mamă!. sunt _ considerat! ju-

,
It.tind în discu'ţie adresele mai mullol' 1 că·ori români şi deci au dreptul d\~ 
grupări din Ardeal. referitoare la I joc la jocurile de campionat, fără ni
dreptul de joc al jucătorilor străini ! do restrictie". 

la da~ următo:lrf'a decizie: Aceasta fiind decizia dată de Bi
"Toti jucătorii. care Se găseau la 23 roul fedeNI, dreptul de joc al multor 

August 1944 l('gitimati la yre-o gru~ jucă:ori străini acti"ând la grupariI(" 
par(> din Ardealul de Nord re~Hpit n(Y8stre a fost reglementat. 

\ 
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4 PATHlOTUL SPORTIV 

ftBlEfft dispune de C.F.B. Simeria cu 3:1 (1:1) 
D(Şi în prima reprizA A~[\[EFA, Dela CFR Sitl1eria eli mai buni aii Martin - Onisic, Slivăt, Tipei _. Yoi. 

alacă in~i\t('nt jucând in p~rnH,nl'ntă I fost Lovas şi Brltoiu. cu, Tnmuta, Carp"n<'t, Sandnr, Rilr(Il\. 

în c~Hcul feroviarilor simerit'n i, local- Eehipt!f' au' aliniat urmi"itoarl'P fllr· CFH snlEBIA: YjŞcora - Hnrv,l!h, 
nirii "unt c"i cure inscriu primul purwt' 1 matii:' Sueiu - Hor:,a, .Tun·a, Bpra .- Brlitiiill 

[n minutul 7 Lovaş deschid~ pC Bri .. I A~nU':FA: Catranid - Poz'.g:Ii, I.. Simnn, Lova, Filimon, Bl'iÎtoiu Il 

toi, CtI
re

, fiind în apropierca portii tu 1'1' J··IU··L··a··r··e·u··s·.··t·,·e··a··m··a·~I·ff!r·u··m"·o··a-s-·a:-D··e·r·,·o··r·m·. ·a··n··t-aCatranici trage put<'rnic marc<ln f pri-
mul punct al matchului 0:1 , 

Egalart'u vinr În minulul ilS (':lnd II din etapa de eri, lu8nd un Dunet la Cluj 
S]i,·:.t can ' (h·tine postul de stooP"j', UNIVERSlYATEA-JIUL 0:0 
dt'~chid' lung pe Sandor <"lu-t! tl·:,~e 

puternic dcla 20 rle m('tri, 1'1. I CLP.T. (Prin ~('kron), - Pe sladio- ximmn de randament şi astazi echipa 
In continuare Bătrân Şi Carpl'net 1 nul univcrsltar, ('t:llipa locală Uniy('r- m;niC'l"i1oJ' din Pe:roşani estI' o cchi-

di sfăşoari'l comhinatii minunatc'. In I sita 'e:l a pJ"imit )"C'p!i('a r('du!allilei pii ('chi lihrată, elre ŢJoate tine piept 
. formatii din Petroşani, ,:iul. oricărui adyersar. minutul 8 a c"lei d .. a doua rcprize Bll_ 

:\lalchul -. după Cum era dE' aŞlep- l'niYl'l"silalpa - surprinsă d<' rcyC-
trlÎn centrf>ază lui Carp cllct care \1ur- lat urma să rt'"i(' 13' scor loealllkilor, nil'C'a bruscă a miniel'ilor - nu şi-a 
chc:..ză sia:ur de aproape, 2:1, ~fi;1('rii _ ('u ultimele relu5iiri pe făcut jo('ul ohişnuit_ d~r tmiYersi'arii 

Ârăd('nii (je'-in stt'ptÎni pl' situatii' Şi cal'(' le-au f;kut fn form1!ie - au 0- au bombardat de cM('ya OIi poarta 
nim<"ni nu l;<' Îndoieşte d,~ \'ktoriil lor pus o dflrză I'ezis:cntii uniy<'rsiladlor, Jiului. 
categorică. In minutul 3i ('i1url SalldlH ! car(', surprinşi de jocul Jiului, au In !!eneral - după ('l~m '_~'a~smite I 
la~'t>a~ă pe BăII'<ln, _t~It~Il1~1 r:-uşl'ştc.i rkd'iznt eomplpct, <,or<'spnlld"n1ul noslru dm ClUJ - I 
pnntr o bombă spf'clhca ~a nwrl'asci! Jiul, pI'('z<,nlat într"o formă foarte m 'tr-hlll a fost ('xll'('m de sp<,c'aculos, . 
scorul. 3:1. : bunii a atacat <,on'in11u poarl1 c1uje- puhlicul r.lm,ill;înd În('ânlat de JOCUl! 

Inlrl'aga ec.hipă a roş-n~griltlr:1 nilor, dar nu a puIul m:u'(,<1> dalorilă prt:s\;l: de e{'hipa minicrilor din Pe- 1 

m:rs ~)il~e, S'au rCmal'cat Slidt, BiI- i fornwi imprcahilc a apărării c1uj<,ne,! Iroşalli, 
tr<ln Ş.I C:1 r P<"lwt. Tonl(' ('ompartim('n:de :l1u dat ma- I 

Clasamentul DiviZiei nationale B. 
CL.\SA:\lETl'L DiVIZIEI XAŢ, B. 

l'-THICULUH 8 8 (J o 28 8 16 
A:.'IIEFc\ 9 6 2 1 '2:l 9 14 
ELECTHlC,\ 9 fi 1 2 2B 14 13 
YENl'S 8 ti o 2 29 14 12 
CFH .\ lUD 8 5 2 1 19 12 12 
1'1 Xi'E II 7 4 1 2 2,1 1:) 9 
CFR SI~I, n 4 1 4 22 20 9 
SS:.'IIH. 7 3 o 4 17 23 6 
efI', T-SEV. 7 2 1 4 7 13 5 
S\',\HT.\ 4 1 2 1 10 9 4 
2:~ ,\ {'(;CST 8 2 o 6 8 25 4 
fl!.OH1.\ 7 1 1 5 11 19 3 
C.\:.'IIT 9 1 1 7 12 25 3 
efI'. CH.\IOY.\ 7 1 1 5 fi 11) 3 
fl,1, sc'Hrn'I. 8 1 1 fi 12 37 3 
~~ .............. 

PH()(~H.\:'IIlTL DTV. NAŢIONAL C, 
DIN 3 NOEMVRIE 

P,lll"ia (Chişinell Criş)-SGA. 
Ripe!lsia-Astra, 
Şoimii (Lipoya)-AS, Vinga. 
Olimpia-Yir~tltca 
Tt'h'-Bohn (Jimholia). 
Frcidorf-Indagrara, 
~~~ .... ,~ ............... 

U~'lWSLOVAClA-AUSTRIA 4:3 
Eri S'(( disputat la Viena matchul 

În t('!"l1o/io[wl dr foo/ball Între Ceho
slapI/eia si Al1s/rin, ne/oria revenind 
ecl!ipri cellOS/ov:.c:' ('Il scorUl de 4:3. 

••••••••••••••••••••••• ........ ~ .............. ____ e. t Am redeschis 
(f.lI. Du(urtSfl In feffa ac lo( " atellerul de sobe de te-

Tocotă In pIaţa MITon 
diSpun" dp flirar (u ') O (O O) I CrIstea (lângă catedrală) 

'" ... '" u ,,:: Pot s~rvi onor C\ipntelă cu O it Iii (Lua) 
, sobe de terRcoHI. f oul um ru e 

Fi/oUi autorul celor 'doulf puncte! . 
}'('( ~8n6ee~~eeeee6e~eeeeeee~"'~"'tMOooe ) TRE$TI. (Prin deCon), - pe -\m.'ndo - cehi ('le t ' ! 

stadionul Giuh'ş:i s'a dispuia'l eri jo~~ rl:~lmo~,a atM p in ~~i~~'lesr;;~I·i:ăn II F.C. Cral·oua la Drl-m~ UI"ctorl-8' d,".n DI-U·lll·O (lupă amiază match:Il d<, foolbll1 din- dt şi in Cea de a doua, c,ind, cu Ioa: U 
!re CFR. Bueul"eşti şi Ferar din Cluj, te eforturile depuse de clujeni nu 
După o J'("priză in care nu s'a pu'ut au puiul opri inlre,',ga Înaintare 'a bu- I F_ C .. C I [/ D ..,. 

îllscri(' n:ci un punct, ferovh1rii îşi nl]"eşlcnilor de a a~aca insistent poar- ra OVO- • .. ....... 7:2 (4:0) 
I"('\'in dccişi în cea de a, doua şi re\l- ta lor şi a dştiga două puncte in I 
Ş('SC să-şi adjudecc victoria la două clasaml'n~ I 
pUIH'h~ d;fe!'l'lltii, prin goalurile mal"- Cu :1(,1';5Iă "tcIOli(" buclll'('şknii au I 

eate (It> Filo!.i, Cnul din aceste gOJ!- ocupat locul doi În das 1ment, loc_ pc 
lud a fost mal'cat din 11 m, care vor cU ~ot dinadinsul să şi-l păs-

:Uatchul dispu'at Întl"lIn tempo foar treze. 
1(' r.1pid. a fost yi.u aplaudat de cei Ir} accasl;r priyillt5, are dc spus un 
7000 de spccta:ori, care Cu tot tim- cUY:lnl ITA.. adn'l'sarul f('l'ovj<1ri!or 
pul rec(', au făcut dcplasaJ"{'a pe sta- de Dlllllineca- viitoare, 
dionul Giuleşli, 

• 

CR\TOVA, - :.\{~'~chul dintre FC 
Cnliova şi lTDR. :.. fllrniz:1t şi surpri: 
~--._~ 

CONFEHlNT,\ PE ŢARĂ A RES
POXS.\BlLTLOR SPORTIVI 

DIN SINDICATE 
Eri a lllCPput în Capitală conferin

ta pc tnrii a reponsabililor spor'.ivi 
din sindicate. . 

za 7ilei. 
FC. Craiova a câştignt asupra for: 

l11a!iei rl'sitenc C\l ;,coru1 oc 7:2 (4:0), 
l'e l1 şmd toloda:ă şi prima vic10rie în, 
actualul c.tHlpionat diviziOnar, 

Cupe, medalii de sport 

ş!orice fel de insigne 
Primo Carnera a reintrat tn sport 
NEW-YORK. Primo Camera 

fost campion mondial de hox la toa: 
Il' (::ltt'goriilc, a reintrat pe ring. 

EI a sustinut în Sta1('le Unite un 
malch de ('alch~aş-can în cnmpania 
lui Hobby Burns, pc care l-a îm'ins 
inlr~un sfel': de oră, după ce l-a pur
tat prin ('orzi şi l-a: dus pe urmeri 
prin ring, 

JUVENTUS a invins uşor DERMIGANT 
trei Dun,te diferentă 

Juventus • Dermagan! 3:0 (2:0) 

,u foc-emailate, execută 

gravorul artistic 

ALBERT 

Camera intcntionează În curând 
să alac(' tillul mondial la M:ldison 
Srruare Garde. 

S,S.l'1,D,-2J AUl!usl S:I (2:0) 
La R('şiţa, formaţia Ioc1lă a reuşit 

să. invingă echipa lugojană 23 August 
CII scorul de 3:1 (2:0), 

:'\[alehlll a ros: foarte sp<'etaclIlos şi 
s'a desfiişul"tlt în nota de superioril:"
it' a localnicilor, 

Rom11el-Bohn Jlmb. (4:0 3:0) 
Jucând în cadrul diviziei C, pe te

r<'n prop,'iu, Romi!,,"{ a reusit să sdro 
bească Bohn din Jimbolia, dispunând 
la s('orul de 4 :0, 

Au marcat: Biro, Dencş (în poarta 
proprie) ~{;11oti şi Vilhelm. 

BCCURESTJ. (Prin telefon). - Pe 
ar('na V('nns s'a dispu~at eri matchul 
de foolbnll dintre Juventus şi Der
magant. 

Conform tu:uror aşteptărilor, Ju-
vE'ntus şi-a surdasat adversarul, reu
şind să-I învingă cu trei puncte dife
Icnt:!· 

Majoritat('a acţiunilor au <lpDJ"tinut 
bucureştenilor. care au presta~ un 
joc foarte omogen, rt"uşind astf('1 să 

acumlllezc încă două Plllicte necesare 
în clasame:l'ul prinlL'i Diyizii, 

Dcrmagant-lll ~ a pr(1.C11Iat e:\lrem 
de slab, loa:.c Lompa,';ime ll t ele pr~di· 
când un f(Jolh~l: ncehl', dân<i lo'dl."o, 
dată dovadi de oboseaHl 

Scaml ar fi putul lua rr('lpnr(ii t':ar 
apărarea i:n,'di<:tIă şi ~n ~pecial Lu
kacs. a mUIl':i~ }lentl'~ a impiedcea 

. <,chipa (kLa '1:1 d('zrslru, 
Pune'e1e an fost înscrise 

(2) şi FiPn. 
de O:lnă ARAD, Strada Blanduziei 20 

~~ee~eef.Jeeeft~~eeMeott 

flrtolea il Inflns Iii IImltil SOI~1I1 din liPOfiJ 
'IDIlIIIJl· SOIl'111 1:0 (0:0) 

La Pf'cica, YIlHTTF5 .. ;~ illt:'lnit Îu 

cadrul Diyjzi i \";lt Î"Il,l:" C, 1"'dubhiJa 

f'chipi SOI:'IoIl! din 

invins-o la iimÎtiÎ 

:'\[atehul a fost 

Lipo\-,Io pe (":Ir,' a 

S'au evident.iat Toth, T.iretCan. 1'011. 

ta, Huzur şi Grada 'dela Virtutea şi 

Arckl~all dela Soimii. 

La fht('rul d-lui CrI ,k''ol \'chip<>k :lU 

alinhlt uriimtoarp}c form:tti' 

pul c.C}or ilO minule, CII t(),lto.>:-ă \"ir- ; VrH1TTE:\: Toti\., B.tllll', T;;'rq' an, 

tUl"a o\,('a a",lIllaju! unui gf',.1 ~I~'\r('at 

În r<'prilU doua de Tor<amky, 

'"ictoria p<'dcnnilor este pr , eit'plin 

meritată, Întreaga ('c~lipă 

la victoria grupurri, 

l'o,ltrihllÎnd 

~[olnar, Ponta, Jgri~<l1l rO:',~an~J.:y, 

Huzur, Slt'inrr, Gr:Hla , Barbu, 

SOI~rlI: .\n\f·lfan, ';11);;, ',al1 Szma, 

Toma. Damul'ut. 

Ghrlhdun. 

Dumlnt:(il 4 Noc:mvrlc ora 1 d.m. 
pe SIa d ion u I F a b r i, ~ e i 1 e H tii e 114-(fR (60(.) 
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