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Łitycr przed drugg serjg gier

okserzy nie beda rozstawieni w Łodzi
Hebda i Jędrzejowska zwyciężają w Atenach

Zapaśnicy chcą jechać na Olimpiadę
W atmosferze
pojednania
Pojednanie WTC z PZTK jest już
faktem zaprotokulowanym nietylko pod
pisami i pieczęcią, ale również umoc
nionym wspólnemi biesiadami i dlugiemi rodaków rozmowy.
W ten sposób wygasł material pal
ny, na który ostrzyły sobie oddawna
zęby co najtęższe sejmikowe rębajly.
Niedzielne zebranie Związku Kolarskie
go będzie toczyło się w atmosferze spo
kojnej i łagodnej, u» duchu współpracy
i zbratania, jakiego nie obserwowaliś
my w tym związku już chyba od trzech
lat.
Sprawy przebrzmiałe i zakurzone nie
powinny zatrzymywać dłużej uwagi
zgromadzenia. Nie powinien również
budzić wątpliwości skład personalny
nowego zarządu, bowiem prezes płk.
Gebel powytrząchal już w roku ubie
głym ze swej świty wszystkich niero
bów, w których zaopatrzyło go walne
zebranie na ciężką drogę, a akces
WTC. zapewnił mu obecnie powiększe
nie kontyngentu wyborczych kandy
datów.
Cala czujność zebrania skierowana
być musi na stronę sportową rozpoczę
tego sezonu. Trzy kapitalne imprezy
(Igrzyska
Olimpijskie.
mistrzostwa
świata i wyścig Berlin — Warszawa)
dają wyraźną wskazówkę, jak w tym
roku pokierować pracą. Dlatego też
ze specjalnem zainteresowaniem słu
chać będziemy nie sprawozdań, ale ex
pose nowych władz na temat linii kie
runkowych kolarstwa zarówno na torze, jak i na szosie. Szansa wygrania
wyścigu Berlin — Warszawa jest dla |
sportu polskiego zbyt wielką, zbyt cen- ■
ną gratką, by nie przedyskutować w
licznem gronie fachowców metod przy-
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ZAPAŚNICY ŁODZI I WARSZAWY
rozegrali międzymiastowe spotkanie. Stoją łodzianie: Falęcki, Ka^al I, Kawał II, liinc, Jakubow
ski, Dąbrowski i Cymuter. Kleczą warszawiacy: Federowicz, Neubauer, Pisarek, Szewczyk, Lapacki, Dąbrowski i Hoffmann

AMERYKANIN LUVALLE.
którego widzimy na pierwszej pozycji, jest tv opinji rodaków fa
worytem olimpijskim na 400 mtr. (47.1).

gotowania naszej drużyny do tej im
prezy.
Tor i turystyka czekają jeszcze na
swego ideologa. Bez nich, bez nakre
ślenia szerokiej koncepcji nie ruszymy
z miejsca.
Polski Związek Atletyczny rozpoczął zać, że atleci polscy maja jednak powo dujemy jeden z najsilniejszych okrę że atletyka polska w ostatnim roku
W kolarstwie jest już lepiej, dużo
lepiej. Trzeba zastanowić się i nara wielka otenzywę, aby przeforsować dy do optymizmu.
gów w Polsce Warszawa stanowczo wy zrobiła ogromne postępy.
dzić, co robić, by było — zupełnie do- sprawę wysłania atletów polskich na
Gdyby przynajmniej PZA pomyślał
Sprawa wysłania atletów polskich be powie się przeciwko temu.
brze!
6 — 8 miesięcy wcześniej o tej spra
i Olimpiadę do Berlina. PZA, na szczęś- dzie zresztą jeszcze tematem obrad doCenna jest tu opinja delegata P. U.
'cie nie chce wysłać całej siódemki,
ale chce ograniczyć swą ekspedycję
do trzyosobowej reprezentacji. Delegat
PZA p. Wilhelm Gałuszka, przyjechał
nawet w tej sprawie interweniować w
Polskim Komitecie Olimpijskim.
Zdaniem kół zbliżonych do PZA. mu-

rocznego walnego zjazdu PZA. które W. F. do zarządu PZA p. dyr. Szefera.
odbędzie się dnia 19 b. m. w' Katowicach.
— Dla mnie jest jasne — mówi dyr.
Projekty nie znajdują jednak popar Szefer — że Polacy żadnego punkto
cia nawet w okręgach. Jak sie dowia- wanego miejsca zająć nie mogą, mimo

dwójka byłaby w razie przychylnej de
cyzji P. Kom. wyeliminowana później.

WACKER — POGOŃ 2:0
Bereza i Frisch walczą o piłkę

Zapaśnictwo polskie w ostatnim roku
swej działalności zrobiło istotnie kolo
salne postępy, niemniej jednak do 0limpjady jeszcze nie dojrzało. To też
. zupełnie słuszne jest w tej sprawie sta
nowisko naszych władz olimpijskich,
które postanowiły atletów zostawić w
domu.
PZA chcąc jednak przeforsować swój
projekt, gotowe jest pokryć całkowite
koszta tej szczuplej ekspedycji. Prócz
tego PZA zamierza zorganizować spe
cjalnie mecz zapaśniczy Polska — Ju
gosławia w maju r. b.. który ma wvka-

HOLSTEIN" PRZEGRYWA W POZNANIU
Bramkarz niemiecki odbiera pił kę Scherlkemu, któremu asystuje
Kryszkiewicz

MATUSZCZYK — MANECKI
dwaj najlepsi ślązacy w wadze
lekkiej

RUSECKI — KURKA
finaliści mistrzostw Śląska w
wadze średniej

WĘGIER. HAVAS
łapie trudny strzał Riesnera na meczu Garbarnia — Budai 2:1

wie. odpowiednio pod okiem trenera
zagranicznego orzygotowywał naszych
atletów może wówczas opinja moja by
łaby inna. W obecnym stanie rzeczy
jest ona negatywa.
— Czy to pokrywa się z opinią P. U.
W. F-u?
— Tak jest. PUWIF jest zdania, że
. atleci polscy nie zdali jeszcze egzamiI nu na reprezentantów olimpijskich i z
tych względów' sprawy tej ©opierać nie
będzie.
i Podkreślić zresztą muszę, że PUWF
i z całą życzliwością odnosi sie do zapaśnictwa, na co mam szereg dowodów.
PUWF będzie popierać szkolenie in
struktorów, trenerów, wszystkie kursa i t. d.
Już w' tej chwili dzięki wybitnemu
©oparciu PUW.F-u została zdecydo
wana sprawa angażowania trenera za
granicznego.
Będzie nim b. trener olimpijski Nie
miec Foldeack.
W programie wyszkoleniowym, któ
ry opracowałem w porozumieniu z p.
Gałuszką przewidziane sa i uzyskały
już aprobatę PUWF-u następujące obozy. któremi kierować będzie trener
F“!d®ack’ 9d 20 si«H>nia do 5 września
odbędzie się centralny obóz na 100 os j n,sta<y,m ohozie
łódzkiej Y.MCA
nad Pilicą. Zadaniem tego obozu będzie
szkolenie instruktorów^ i trenerów 9
września odbędą sie 20-dniowe kursy
KaMttk>CT^vW Poznaniu- Krakowie.
En?.1 Warszawie pod kierownic
kaŁ PoMtem Niemiec pra
Dopiero £7
* Pab^nicach.
tex sprawv przeprowanldTrh
rnOżna Pomyśleć o eska.
padach zagranicznych.
Miecz. Aleksandrowicz.

W,ERZY W SIEBIE
• Scbmęhng wyjechał 15 b. m do
I Ameryki ©a mecz z Louisem Przed wy
• Jazdeon stwierdził on. że wierzy w
; nXv/'VVC‘ęstw'ł- “G^bym nie był
"7™ "anv- ze mecz z Louisem mogę
t«V
nie z'f°dzirbvm sie nigdy na
io spotkanie. To moja ostatnia szansa
na odzyskanie tytułu mistrza, a tylko
Louis stoi mi na drodze“.
k-iri
ś7'etnv bokser wagi lekKiej idzie w ślady Rana
W okresie
nie dopuszczono go
o walki o tytuł. Gdy w licznych spot
kaniach odniósł on dziesiątki kotrtuzj1.
ale wreszcie był znów o krOk od wałki
’ Barney Rossem potknął się o... daw
na kontuzje na meczu z Ceiebronem
Locatelli wytrzymał na ringu dziesięć
lund: w sześciu miał przewagę, jed
na była nierozstrzygnięta; w trzech o■ statnich. zalany krwią ze starej sany,
i otwartej pięściami Amerykanina, byt
i gorszy. Sędzia przerwał walkę
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Drugie „pas“ kontredansa ligowego
Tydzień świąteczny przerwał le Zwierz i Jest on też może taktycznie ' nej gliny. Jest powolniejszy, zarówno Doświadczenia uczą, że reakcja po suk Giemze dla ataku, który wciąż Jeszcze czą wyniki 1:1 i 1:0.
GŁOSUJEMY ZA WISŁĄ
dwie zapoczątkowane rozgrywki o mi najbardziej dojrzały. Efekty, jakie o- w 'ruchach, jak i w reakcji.
cesach zagranicznych jest prawie zaw czeka na zupełną regeneracje Wilanow
strzostwo Ligi. Przerwa ta miała swo siągną obrońcy ci, zależeć będą .więc
Bardziej optymistycznie zapatrujemy
Dwu ciekawych skrzydłowych po sze — negatywna.
skiego.
je dobre strony. Pozwoliła ona klu iw wielkiej halerze od wsparcia ze znamy w Schwarzu (Wanta) i Pirychu
Ciężar ofenzywy Ruchu spoczywa się natomiast n-a losy drugiego podróż
Przed dwoma tygodniami nie mieli
bom oszlifować formę swych reprezen strony pomocników.
(Warsz.). Obaj wykazują poważne za śmy zbytniego zaufania do Garbarni, obecnie raczej na skrzydłach Urbanie nika. Wprawdzie Wisła gra również po
tacyjnych drużyn na zagranicznych
Pomoc Warszawianki posługuje się soby wiedzy i nienrniejsze zadatki na wynik poznański -nakazuje jednak o- i (Wodarzu. Jest to w danym wypadku za domem, jednak teren Dębu nie bę
przeciwnikach, przeprowadzić próby z naogół prostemi środkami; odznacza przyszłość.
strodność w wypowiadaniu opinii. War nawet korzystne, gdyż trójka środko dzie dla niej chyba tak straszny!
uwzględnieniem narybku oraz graczy, się pozatem wiieliką pracowitością, któ
Pozatem na uwagę zasługuje jeszcze ta na własnem boisku nie jest napew- wa znajdzie zapewne w Wilczkiewtczu Znacznie lepsza pomoc krakowian da
z których usług z różnych względów ra pozwala zakryć luki, tembardziej. że bombardier poznański Kryszkiewicz, no gorsza, niż Ruch na terenie krakow dość poważną zaporę.
sobie .przecież radę z nieskomplikowa
nie można było dotychczas korzystać. często przychodzą jej w sukurs napa którego odpowiednikiem po przeciwnej skim, Jeśli całym jej dorobkiem było
nym napadem ślązaków, którym nato
JEŚLI WYTRZYMAJĄ-.
Realna wartość eksperymentów tych stnicy. Gatunkowo wyżej stawiamy po stronie będzie warszawski poznańczyk zatem tylko skromne zwycięstwo 2j1,
Wynik meczu zależeć będzie przede- miast trudniej będzie utrzymać w sza
zależeć będzie od stopnia, w jakim kie mocników Warty, gra ich jest bardziej Kniola. W całości gra napadu Warty to — wolno powątpiewać, czy hajducza wszystkiem od postawy tria obronne chu kwintet napadu czerwonych- Trud
równicy potrafią praktycznie zużytko oszlifowana, zawiera też więcej kon wypadnie może efektowniej, jednak nie są rzeczywiście w stu procentach go i pomocy Garbarni. Na odciążenie ność polega bowiem w znacznej mięrze
wać poczynione spostrzeżenia.
struktywnych pierwiastków.
ze strony napadu, przedstawiającego i w tem. że obok trójki środkowej, z
kwintet Warszawianki będzie zapewne faworytem.
NIEMA WIELKICH STRATEGÓW
DWIE INDYWIDUALNOŚCI
niemniej groźnym elementem. Wynik
Wątpliwości nasuwają sie tembar- się poza Pazurkiem dość prymitywnie, Arturem na czele, trzeba też pieczo
Niestety pod tym względem grzeszy
Pisaliśmy Już parokrotnie, że forma spotkania jest w tych warunkach kwe dziej, że zespół mistrzowski bynajmniej trudno poważnie liczyć. O .ile zatem łowicie pilnować skrzydła, szczególni«
sie u nas bardzo wiele. Wodzom jed- napadu Warszawianki zależy od chw.i- stią zupełnie otwartą!
nie jest skonsolidowany. Okazało się to Garbarnia dopisze w defenzywie. szan Łyk«.
rostek piłkarskich brak zwykła odwa-iłowego nastroju Smoczka. Smoczek w
TRIUMFATOR NIEMIECKICH
w czasie tournee, gdzie niemal w ogniu se na wynik remisowy będą poważne
Napad Wisły gra niotylko na pokaz,
gi decyzji; w obawie przed ryzykiem pełnym gazie będzie też największą inwalki dokonywano przegrupowań. W tembardziej, że sposób gry drużyny ale i dla osiągnięcia realnych celów!
BOISK
i odpowiedzialnością trzymają się kur | dywidualnośoią^spośród dziesięciu naRuch zjeżdża do Garbarni opromie rezultacie odkryto w Dziwiszu następ krakowskiej w roku ubiegłym nie bar W sumie uważamy Wisłę za lepszą we
czowo starych,
„
u wypłowiałych
, niejedno
...
pasfaików. Scherike ulepiony jest z in- niony sławią zwycięstw niemieckich. cę Czetnpisza, zwalniając temsamem dzo odpowiadał Ruchowi, o czem świad wszystkich liniach, to też przewaga ta
krotnie szablonów i dlatego też nie
powinna wystarczyć nawet na pokry
oczekujemy w szeregach drużyn ligo
cia ewent. „niedoborów“ w obronie.
wych rewelacyjnych zmian z okazji
NIE POMOŻE MARTYNAnajbliższych meczów o mistrzostwo.
Gorzej zakończy się zapewne wy
Program drugiej kolejki gier o punk
cieczka Legii. Drużyna warszawska
ty na pierwszy rzut oka pozbawiony
wykazuje obecnie tyle braków i nieja
jest zbyt atrakcyjnych punktów. Nie
snych punktów, że w zetknięciu sie z
mniej jednak początek sezonu, a za
wyrównanym zespołem „Śląska“ trud
Od
specjalnego
wysłannika
Przeglądu
Sportowego
tem i niestałość formy spowodować
no rokować jej powodzenie. Jedynym
może niejedną niespodziankę, gdv za
bardziej ustabilizowanym punktem jest
Najszumniej zareklamowano Ruch w Dreźnie w hotelu Hohenzołłemhof, a emocjonawaŁa się prizedmeczem, niż wiała się początkowo groźnie. Niemiec .Martyna, który jednak bynajmniej nic
podstawę oceny przyjmiemy jedynie
w Halle. Gustowne afisze głosiły, urbi drugi raz w Lipsku w Sedan — Hotel. „clon“ programu.
kie radjo informowało nawet o złama osiągnął swej szczytowej formy. W
stan z ubiegłego roku.
Halle było kiedyś twierdzą niemiec niu kilku żeber. Niemałe było zdziwie parze z Szczotkowskim mają też
et orbi, że trzykrotny mistrz Polski po Norymberczycy grali w Wielki Piątek
BUDZIMY CIĘ — WARSZAWO!
•Warszawa nie widziała w bieżącym konał Tennis Borussia 3:1, Vorwaens- z Dresdner SC. i wygrali lekko 4:1. kiego .Handballu“. Tutejsi działacze nie insp. Gettlera, gdy w pierwsze- świę chwiejne momenty ,to też wątpimy czy
sezonie uczciwego meczu. Spotkanie Rasensoort 92. Fortunę Duesseldorf Drezdeńczycy mieł.i jednak grać fatal piłki ręcznej z ciężkię,m sercem wspo to wczesnym rankiem obudził go tele przy dłuższym naporze przeciwnika
Warty z Warszawianką będzie właści 1:0 i 5:1, F. C. Wien 2:0, oraz uzy nie, a w meczu z Polakami byli conaj minają stare — dobre czasy, kiedy na fon z Hajduk. I cóż się okazało? Haj byliby w stanie utrzymać się na jed
wie dla szerszych sfer pierwszą okazją skał remis z Wormatią 3:3 i D. F. C. mniej o dwie klasy lepsi (według rela- meczach frekwencja dochodziła do 20 duki obiegła wersja, że Tatuś zmarl w nym poziomie.
tysięcy widzów. Działacze z Halle szpitalu, to też kierownictwo Ruchu
Praha 2:2. 2e hajduczanię pokonali cyj kibiców DSC.)
Chwiejność formy cechuje pomoc.
nawiązania kontaktu z piłkarstwem.
Tyle w kraju mówi sie dobrego o na twierdzą, że sport ten podupadł. My pytało o szczegóły... pogrzebu bram Obok dobrych zagrań występują też na
Wertując w kronikach ub. roku Vorw. Rasensport 13:1, o tem nie było
szych placówkach konsularnych; nie jesteśmy zdania, że raczej inne okręgi karza, oświadczając zarazem, że dru jaw zupełnie słabe okresy. Nadobitek
znajdujemy: Warta — Warszawianka mowy!
Nawet iv Halle byli znani (z pierw stety w praktyce przedstawia się spra sie podciągnęły i w wyścigu Halle po- żyna rezerwowa wyjechała do Kępna złego atak nie stać ani na przemyślną
3:1 w Poznaniu, a już w tydzień po
z żałobnemi opaskami. Nieporozumienie kombinację, ani też na żywiołowy prze
tem rewanż w Warszawie — remis szego meczu międzypaństwowego z wa ta zgoła inaczej. W Halle ani Drez prostu prześcignęły.
t bój. Sporadyczne wyskoki WyipijewWieczorem po niesławnym meczu w oczywiście wyjaśniono.
1:1.
Niemcami) Urban i Wodarz. Dużo sły nie nikt nie zainteresował sie przyjaz
dem mistrza Polski, prócz kilku tu sta Halle, odbył się wielki bankiet na cześć
Na sędziów, którzy prowadzili me skiego czy Przeździeckiego dają małą
Tegoroczny start obu drużyn miał szano o Peterku i Wilimowskirn.
gości z Polski, oraz szczypiornistów z cze w Rzeszy nikt sie nie może skar rękojmię powodzenia.
wiele cech podobieństwa. Warta na
Polnisches Wunderkind tak nazywa le zamieszkałych Polaków.
Jako przedmecz spotkania Ruchu z Lipska. W chwili, kiedy wyrażano o- żyć. Najlepiej spisał sie p. Schulz w
Drużyna „Śląska“ znajduje się wpraw
własnem boisku wygrała z Garbarnią no Wilimowskiego w Halle, przypatru
skromnie 2:1, Warszawianka zdobyta jąc się pierwszym krokom „Eziego“ z Sportfreunde w Halle, odbyły sie za gólny żal spowodu kontuzji Tatusia, Lipsku. Arbitrzy w Halle i Dreźnie dzie również w stadium „eksperymenbramkarz
Ruchu
wrócił
ze
szpitala,
wody
międzymiastowe
w
szczypiornia
sie wprawdzie tylko na jeden punkt, zapartym oddechem. Niestety „Wun
skrzywdzili mistrza o tyle, że przedłu talnem“. jednak nie brak je] energji,
ambicji i ducha walki, dzięki czemu
ale w trudniejszych warunkach, na nie derkind" zawiódł niemile liczną wi ku Halle — Lipsk. Spotkanie było bar zdrów i cały, niemniej mocno obanda żyli zawody o cale pięć minut!
żowany.
Roentgen
nie
wykazał
na
uzyskać musi przewagę nad drużyną
gościnnym terenie Łodzi. Relacje mó downię, która sobie tyle po nim obie dzo emocjonujące i stało na niewidzia
Podrói
powrotna
Ruchu
przeszła
nym u nas w Polsce poziomie. Wygra szczęście poważniejszych wewnętrz
warszawską, która zostawi zapewne na
wiły natomiast w jednym j drugim wy cywała...
szybko.
W
trzecie
„święto
“
(wtorek)
ła fenomenalna jak na nasze stosunki nych uszkodzeń.
pobojowisku w Świętochłowicach oba
padku o dobrej kondycji i bojowości.
Pierwszy obywatel Drezna jest wiel drużyna Halle 9:6 (6:2). Nie od rzeczy
w
Lipsku
udano
sie
pod
pomnik
księ

Gdy mówimy już o Tatusiu, to mu
Atak Warty mocno naciskał i... nie kim sympatykiem sportu. P. Zórner —
punkty.
WYRAŹNY FAWORYT
wiele zrobił. Warszawianka nawet ze tak brzmi nazwisko pana o niewie będzie dodać, że publiczność bardziej simy podnieść, że kontuzja przedsta- cia Poniatowskiego, skąd po wspólnej
fotografii
wyruszono
na
zwiedzenie
gi
Piąte spotkanie odbędzie sie we Lwo
pchnięta do defenzyjwy była stale groź ścim uśmjjchu — pośpieszył osobiście
gantycznegc pomnika Walki Naro wie. I w tym wypadku faworyt jest
na!
powitać piłkarzy mistrza Polski, przy
dów, pod Lipskiem. W Dreźnie spo bardzo wyraźny. Wątpimy bowiem, by
Dwa tygodnie treningu i. ______
meczów czem wygłosił okolicznościowe prze
żyto obiad, w BudztsizynJe (Bautzen)— Ł. K. S. w niezbyt budującej formie,
przyjacielskich przyczyniły się zapew mówienie. w którem oczywiście nie
podwieczorek, przy milej pogawędce stawić mógł skutecznie czoła Pogoni,
ne do jeszcze lepszego ustabilizowania brak było akeewtów politycznych.
Mecz Ruch — Garbarnia, rozegrany z Łużyczankami. Krótki postói w Wro grającej na własnem boisku. Wpraw
Do niedzielnego meczu ligowego Po
kondycji i skrystalizowania formy. O
Kwintet napadu mistrza zyskał nie
ile osiągnie ona normalny poziom li wątpliwie dużo na powrocie Giemzy. goń przygotowuje się bardzo staran zostanie o godz. 4.30 pp. na boisku Cra dawni i Oipolu i o godzinie wpół do dzie lwowiacy nie mogą żadnego ze
czyć możemy na ciekawy i żywy prze Stwierdzamy,,że w łinji tej widać już nie. Po doświadczeniach świątecznych covii. Skład Garbarni będzie następu trzeciej nad ranem stanęliśmy na swych obrońców przeciwstawić Gałec
bieg niedzielnego spotkania, pod waran przebłyski dawniej świetności. Tak w Pogoń awizuje najsilniejszy skład, któ jący: Włodek; Sycz, Stan kusz: Sol- punkcie granicznym „Redensblick“. Po kiemu w reprezentacyjnej formie, jed
kiem, że sędzia p. Rutkowski potrafi Dreźnie, jak i Lipsku, napad miał kil ry szczególnie w iinji ataku dozna dan. Wilczkiewicz, Lesiak; Riesner. Pa szybkiej kontroli niemieckiej — nie nak na tem kończy się właściwie cała
wpuszczono ekspedycji do Polski. Oka sztuka łodzian. Pomoc nie dotrzymuj«
większych
zmian.
Piątka
ataku: żurek I, Woźniak, Pazurek HI, Polus.
z miejsca zapobiec upustom tempe ka pierwszorzędnych momentów.
Wisła jedzie na Śląsk w swym nor zało sie bowiem, że celnicy nasi sa kroku Iinji rezerw gospodarzy, a tem
wyglądać będzie: Niechciał, Matyas II,
ramentu w „fałszywym kierunku“, o co
W drodze powrotnej przyjęto Ruch
rrzy krewkiem usposobieniu zawodni b. serdecznie w Halle, gdzie gratulo Luchter, Zirnmer i Borowski. Udział malnym składzie: Madejski: Szumilas, już po służbie. Musieliśmy wiec udać mniej napad.
Szczepanik, Kotlarczyk H, Kotlarczyk się spowrotem do Bytomia, (dobrze,
Z napadem Pogoni dzieją sie zresztą
ków obu partyj nie trudno.
wano mu szczerze sukcesu z D. S. C. Wencla w grach mistrzowskich jest na I, Jezierski; Habowski, Kopeć, Artur, że Niemcy raczyli wycieczkę jeszcze
razie
wykluczony,
wobec
czego
forma
dziwne rzeczy. Stylowo jest on wcale
CI, KTÓRZY BRONIĄ
Radość czlonkółw «Sportfreunde“ nie
Sołtysik,
Łyko.
raz
wpuścić!)
i
stad
dopiero
pojecha

zaawansowany, gorzej ma sie sprawa
Porównując
poszczególne punkty miała granic; dopiero później dowie cje tylne Pogoni wystąpią w niezmie
K. S. Ruch wystąpi w meczu z Gar no na czynne ieszcze przejście granicz
bezwzględną orzewage przyznać musi dzieliśmy się, że klub z Halle jest sta nionym składzie: Albański, Bereza, Je barnią bez skontuzjowanego w Dreźnie ne Łagiewniki — szosa chorzowska ze strzelaniem bramek. Błąd tkwi zda
my Fontowiczowi nad Jachimkiem. le krzywdzony przez okręg, a teraz, po rzewski, Hanio, Wasiewicz, Sumara. Zorzyckiego. Skład brzmi: Tatuś (Hyn- Rewizja przeszła szybko (tym razem je się w złem uformowan!u Iinji napa
Zwierz, Gwoździński, Kubalczak i Pa zaszczytnym wyniku z Ruchem okręg Przed meczem Pogoń — ŁKS, odbę la). Dziwisz, Rurański; Panhirsz, Badu nikt nie zaopatrzył sic w zabawki dz>e du. w której nie wyzyskuje się odpo
wlak są obrońcami przeciętnymi. Ża będzie rnusiał specjalnie podziękować dzie się spotkanie o mistrzostwo Jigi ra, Fica, Urban, Gieinza, Peterek, Wili- cięce), a parę minut później nadeszły wiednio elementów bardziej bojowych
i dysponujących energiczniejszym cią
okręgowej między Pogonią Ib a Czar
den z nich nie osiąga wielkiego forma zespołowi Halle za dobry wynik.
mowski. Wodarz.
Niezupełnie pewny taksówki z pobliskiego Chorzowa, któ giem do przodu. Mimo to jednak spo
tu. bronią ich są raczej dobre nogi, niż
Dwa razy ekspedycja Ruchu spotka nymi.
re odwiozły uczestników wyprawy do dziewamy się, że Pogoń zdobędzie w
ŁKS jedzie do Lwowa bez Pegzy I, jest udział Tatusia (kontuzje) i Wllispryt. Najwięcej doświadczenia posiada ła sie z F. C. Nürnberg. Pierwszy raz
Ostatniego
ew. zastąpi
niedziele pierwsze swe punkty.
N. S.
H. Rembalski.
który ograniczać będzie ze względu na mowskiego.
zajęcia zawodowe swe wyjazdy. Miej Kruszę, (hr.)
sce jego zajmie Re gza 1!. Linja ataku
Śląsk wystąpi w meczu z Legią
nie jest jeszcze w stu procentach usta z nieco zmienionym atakiem. Skład
lona. Skład czerwonych, według wszel świętochłowiczan będzie następujący;
W środę zarząd ŁO0PN otrzymał niedzielę wydział mus! obsadzić 26 kiego prawdopodobieństwa, wyglądać Thoman (Mrozek): Seifert, Kowaliński;
pismo byłego OKS-u, w którem ten de spotkań mistrzowskich i prawdopodob będzie następująco: Andrzejewski, Ga Wysocki, Hanusik, Waluś; Więcek,
łecki, Fliegel, Pegza If, Wełnie, Tadeu Bryla Iii, Cebula, God, Smól (!)
klaruje gotowość przystąpienia do Wy nie około 15 spotkań towarzyskich.
siewicz, Król, Wolski, Gątkiewicz, Le
„Dąb" .wystawi następujący skład na
działu Spraw Sędziowskich. Pismo to
Sprawa meczu piłkarskiego z Niem że na- rekordowa frekwencje warszaw
wandowski i Miller. Możliwy jest u- mecz z Wisłą: Pawłowski; Krawiec,
podpisane jest przez prezydium b.
cami wesrzla w nowe stad^unn. Z ćłiwfla. ska przed dwoma laty złożyła sie niedzial
Sowiaka.
Jako
rezerwowy
bram

Kolarz;
Moczko.
Szojda,
Dytko;
Her

TRENER
OTTO
W
MAJU
OKS-u. W myśl uchwały PZPN-u, Za
karz jedzie Kurzawa-.
man, Ogórek, Sobierad, Koszecki, Kess- gdy uzgodniono już szczęśliwie wszyst tyllko stolica. Złożyło sie na nia 5 tys.
WE LWOWIE
rządy OKS-ów, które do 15-go b. m.
Warta
wyjeżdża
na
niedzielne
spot

ner. Przewidziane są jednak jeszcze kie kwestje z zagranicznymi partnerem, wycieczkowiczów niemieckich oraz kil
Trener PZPN ₽• Otto, przydzielony
zadeklarują gotowość współpracy, uzna
kanie
do
Warszawianki
w
następują«
ewent.
przesunięcia w kwintecie na okazało sie, że pozostały jeszcze do ka tysięcy przyjezdnych z całej Polski.
n-e będą jako Zarządy WSIS-ów. W Ło zastał do Lwowa na okres od 4 do 9
Nie wątpimy, że nawływ obcych do
załatwienia pretensje rodzimych ad
dzi, w b. tygodniu mają się odbyć maja. Otto przeprowadzi kurs d'l-a inlo cym składzie: Fontowicz; Ofierzyńskl, padu. (hr)
Poznania bedzie bodajże jeszcze silniej
wersarzy.
egzamina nowych sędziów, tak że nie dzików 1 juniorów. Po wyjeździe p- Kubalczak: Lis, Danielak. Sobkowiak;
Poznań dopomina się o prawo orga szy. Zjedzie nietylko cala Wielkopol
spodziewana kapitulacja sędziów stwo Otto ze Lwowa kurs będzie w dal Slomiak, Kryszkiewicz, Scłierfke, Nawrat
i
Szwarcnizowania
spotkania Polska — Niemcy ska i Pomorze, ale stawi sie licznie
Watne
zebranie
poznańskich
dzienni

szym
ciągu
prowadzany
pod
kierowni

rzyła dla władz okręgowych przykrą
Warszawianka
wystąpi
na
.niedziel

na
swoim
stadionie.
A upomina sie dla Górny Śląsk, nie zabraknie kibiców n
karzy
sportowych
wybrało
nowy
na

ctwem
miejscowych
trenerów.
W
sytuacje, w pierwszym rzędzie w sto
nym
meczu
z
Wartą
w
następującym
rząd
w
następującym
składzie:
pre

tego,
ponieważ
otrzymał
ze strony Warszawy. Pozatem spodziewać się
sunku do tych nielicznych, którzy jako związku z tem LOZIPN zwrócił się do
prawdziwi sportowcy odrazu przystą PZPN z prośbą o przyznanie subwen składzie: Jachimek (Rudnicki), Zwierz, zes —red. Stefan Śliwiński, sekretarz— PZPN odpowiednie przyrzeczenia i te należy, conajmniej równie licznej, jeśli
nie wiekszei inwazji gości z Niemiec,
Gwoździński,
Sochan,
Sroczyński, red. Edmund Świdziński. skarbnik — raz przedkłada je do esko-nta.
pili do WSS-u i pomogłi władzom pił cji w wysokości 2.000 zł. (K.).
Z chwila, gdy słowo sie rzeklo — W rezultacie więc nie widzimy powa
karskim w krytycznym momencie. ZAMIAST RAPIDU BĘDZIE ADMIRA Sachs, Korngold, Kniola, Smoczek, Son red. Tadeusz Paczkowski. PrzewodniW kolach piłkarskich Łodzi, niespodzie
Jak dotąd Pogoń dotrzymuje słowa tag, Pirych. Ewentualnie zagra na łącz- czącym komisji rewizyjnej wybrany zo trzeba je też dotrzymać! Zdaijemy so żnych przeszkód w — dotrzymaniu raz
wany zwrot w sytuacji sędziowskiej o- i przeprowadza konsekwentnie swój na niku Joksch Mecz rozegrany zostanie stał red. Tadeusz Soltykowski, przew- bie sprawę, że mecz w Warszawie był danego słowa!
ceniany jest jako tnąnewr b. sędziów wielką skalę zakrojony sezon między na boisku Warszawianki o. godz. 16, sę- sadu koleżeńskiego red. Henryk Smt- by finansowo interesem pewniejszym,
dzibwać będzie p. Rutkowski.
Rutkowskigielski.
i w stuprocentową szczerość ich postę narodowy. Na „Zielone Świątki* goś dziówać
ale ostatecznie poza finansami obowią
ŚLĄSK ZAROBIŁ — DEFICYT!
powania należy wątpić. (Dlaczego? — ciem Pogoni będzie definitywnie słyn
zują w sporcie ieszcze inne kryteriaŚwiętochłowicki „Śląsk“ zamknął
przyp. Red.).
I dlatego też musimy obiektywnie u- bilans świątecznego turnieju piłkar
na Admira. Sprowadzenie. Rapidu uznać słuszność postulatów stolicy Wiel skiego pokaźnym deficytem ok. 1.000
Sprawa sędziów piłkarskich na tere chodziło niemal za pewne, jednak w
nie Poznania powoli się wyjaśnia. Do ostatniej chwili Rapid zmuszony byl części rowerowe, artykuły sportowo-kolarskie
kopolski!
złotych. Na- niedobór wpłynęła czę
Ostatecznie straty nie będą może na ściowo zła pogoda i nieszczególna for
wydziału sędziowskiego zgłosiło się do odwołać swój przyjazd. Pogoń nie wy
tychczas 18 byłych członków O. K. S. szła naogół źle, gdyż udało się jej po
wet tak wielkie, jak przewiduje to ma zespołu gospodarzy w pierwszym
Około 30 kandydatów na sędziów wy zyskać Admirę. Mecze Pogoni z Aaskarbnik PZPN. Poznań ma stadion na dniu świąt wielkanocnych. Niemniej za
łonił odbyty egzamin po tygodniowym mirą, otrzymają wielką oprawę, gdy«
30.000 widzów. Nie ulega wątpliwości, rząd „Śląska“ jest dobrej myśłk będąc
WARECKA
f 4 że mecz z Niemcami ibedzie tam dosta przekonany, że tradycyjne „derby*
kursie sędziowskim. W ubiegłe święta rozegrane zostaną pod protektorateem
telefon 012-77
wydział obsadził 29 spotkań, przyczem zarządu miasta, który z okazji „Zielo
teczna atrakcja. bv zwabić wszystkich, (Śląsk — Ruch), w dzień święta Na
arbitrzy wywiązali się naogót zadowa nycli Świątek“ organizuje „dnie Lwo KAŻDY KUPUJĄCY ROWER KORZYSTA Z BEZPŁATNEJ NAUKI JAZDY którzy mają choćby najluźniejszy kon rodowego (3 maja b. r.), podreperują
lająco ze swego zadania. W najbliższą wa". (K.).
takt ze sportem- Pozatem pamiętamy, wydatnie kasę klubową, (hr)

Wrażenia к zwudęsklcl wyprawy Ruchu

Jak ruszała do boju?

Słowo sio rzekio...

Gdzie będziemy grać z Niemcami?

ROWERY

»ES-HA«

ARTUR PUSZ

Al. Reksza

Dziadzio Jeffries
radzi wszystkim bić -w dołek
W kilku filmach awanturniczych który przychodził na film właśnie
I w kilku komediach amerykań ujrzawszy .na wystawionych foto
skich. które w ostatnich czasach wy sach owego grubego pana i przez cą
świetlano
w
Polsce
wy-i ły seans śledził go na ekranie z du
stępował w drobnych rólkach pe żą satysfakcją.
Bo Jim Jeffries, brzuchaty dziś,
wien starszy, gruby pan z „rozklepanemi“, odstającemi uszami. Pol łysy i smutny figurant bezsensow
ska publiczność kinowa nie domy nych filmów z Dzikiego Zachodu i
ślała się zupełnie kim jest ten pan i płytkich, tuzinkowych komedyjek—
nie zwracała na niego najmniejszej to przecież Jim Jeffries, do stu djauwagi. Nic dziwnego. Stary brzu błów! Jim, jeden z najgroźniejszych
chacz z odstającemi uszami, o twa mistrzów świata wszechkate>goryj.
rzy wybitnie smutnej, pojawiający jacy kiedykolwiek królowali na rin
się do tego wszystkiego w maleń gu! Dziś — brzuch, łysina i smętek
kiej roli, nie mógł wzbudzać spe w oczach, kiedyś — 100 kg. mięśni
cjalnego zainteresowania. Raz tyl bez uncji tłuszczu i cios najipotężniej
ko jeden kreował wybitniejszą po szy, jaki zaobserwowano w dzie
stać, szeryfa zapadłej osady w Ari jach boksu wogóle!
Napisałem już sporo o dawnych
zonie, ale i wówczas nie zrobił na
publiczności odpowiedniego wraże mistrzach, nazwisko Jeffries znacie
nia. Osoba szeryfa schodziła bo napewno wszyscy, nie będę się po
wiem w tym filmie na ostatni p!an. wtarzał. Idzie mi o co' i.nnego. Otóż
uwagę widzów trzymały w napięciu I niedawno Jim Jeffries wbrew swemu
fantastyczne wyczyny króla cow | spokojnemu, prawie flegmatyczne
boy‘ów Ken Maynarda. Zdaje się, że: mu usposobieniu, wywołał grubą abyłem zawsze jedynym człowiekiem,! wanturę na jednym z wieczorów

pięściarskich w Los Angeles, śle
dząc
walki.
zdenerwował się,
wszczął .najpierw sprzeczkę z sąsia
dami, a następnie, już po imprezie,
zrobił formalny meeting na ulicy i
lunął gradem ciężkich zarzutów w
całe współczesne pięściarstwo.
— Boks? Gdzie jest boks, gdzie
go widzicie?! Kiedyś...
Policja rozproszyła tłum słucha
czy, ale mała grupa odprowadziła
Jima do domu i dowiedziała się dal
szego ciągu, jak to bywało „kie
dyś“. Jeden z tych, którzy w ów
wieczór złożyli wizytę „Kolosowi z
Los Angeles“, podzielił się ze mną
fragmentami przemowy, jaką wielki
champjon wygłosił na temat dzisiejgo boksu, a ja skolei uznałem za
stosowne podać je do wiadomości
naszych pięściarzy.
Przechodzimy odrazu »do sedna
sprawy. Jim Jeffreis jest zwolenni
kiem i wyznawcą ciosów w tułów,
a ściśle mówiąc.— lewych ciosów w
dołek podpiersiowy. Te właśnie cio
sy przynosiły najwspanialsze zwycię
stwa jemu samemu i innym słynnym
pięściarzom dawnych lat.
Jim wykazuje przykładami, jaką
straszliwą i niezawodną bronią jest
lewy prosty w splot słoneczny. Tym
ciosem zdobył champjonat świato

et co

wy, nokautując Fitzsimonsa 1 Corbetta, tym ciosem przedewszystkiem doprowadził do pozycji leżą
cej Gus Ruhlina i wielu innych.
— Tylko, chłopcy, lewy w żołą
dek! Reszta przyjdzie sama. Zbliska
lewym w żołądek, a dopiero później
prawym w szczękę! A jeszcze lepiej
prawym w« serce! Bijcie w tułów.
Przestańcie nieustannie atakować
głowy! Zostawić to na później. Naj
pierw wdół! Fitzsimmonsa wykoń
czyłem dwa razy w 11 rundzie i w
8-ej. I właśnie dzięki lewym w do
łek! Pamiętam, jak leżał na deskach
przytomny, a nie mógł wstać. Prze,
cięż brzuch to najmniej odporne miej
sce każdego boksera. Bywają oczy
wiście wyjątki, ale to jest reguła.
Kiedyś sam miałem na sobie trochę
mięśni, hę? Niektórzy utrzymują, że
takiej muskulatury jak ja nie miał
żaden z champjonów. Powiedzmy,
że tak było. Więc oświadczam wam,
iż mimo swojej siły i swoich mięśni,
dobry cios otrzymany w dołek robił
mi zawsze pewną przykrość. Za
moich czasów uderzenia w tułów
stawiano na pierwszem miejscu. Tyl
ko te ciosy przygotują wam part
nera do nokautu. Dziś tłuką się bez
przerwy po czaszkach, bez przerwy
łamią ręce, przykro patrzeć. 0, Joe

Louis wpadt na właściwy trop! On
rozumie znaczenie ciosów w tułów.
Jednym z nielicznych bokserów
ostatniej doby, który umiał ,i stoso
wał stale ciosy w tułów był Billy
Petrolle „Fargo Express“. Widziałem
wiele jego walk. Przypomnijcie so
bie jego największe zwycięstwa.
Jack Kid Berg, Jimmy Mc. Lamin,
King Tut, Eddie Ran, wszyscy po
konani zostali przez ciosy wdół. Bil
ly zadawał zawsze lewe w żołądek i
prawe w serce i w ten sposób nisz
czył siły każdego przeciwnika. Gdy
będziecie częstować przeciwnika raz
po raz uderzeniem wdół, spostrze
żecie szybko, że jego ciosy będą z
każdą chwilą tracić na sile, że będą
dla was coraz mniej groźne. Jeśli
nawet uważacie, że boks dzisiejszy
wogóle stoi wyżej od tego, który
praktykowano za moich dni, to w
każdym razie, choć zmieniono meto
dę walki, lewy w żołądek jest i po
zostanie zawsze ciosem, który naj
pewniej doprowadzi was do zwycię
stwa! Zbyt wielu dzisiejszych bok
serów sili się na nadzwyczajne
sztuczki techniczne, a zapomina o
rzeczach najprostszych!
O ile z ostatniem zdaniem Jeffriesa, odnośnie „sztuczek“ nie potrze
bujemy się godzić, bowiem w isto

cie boks jego czasów opierał się na
zupełnie innych podstawach, niż obecnie, o tyle dowody co do znacze
nia w walce uderzeń w tułów nale
ży przyjąć bez zastrzeżeń. Uwagi
starego champjona, w dodatku jed
nego z najznakomitszych, powinni
sobie dobrze rozważyć i zapamiętać
nasi pięścairze. Komu, jak komu, ale
Jeffriesowi nie odmówicie chyba pe.
wnego dośwadczenia. Był mistrzem
świata przez 7 lat, karjera jego trwa
ła lat 14. W odróżnieniu od innych
ex-mistrzów stale, do dziś dnia ob
serwuje uważnie boks i bokserów,
interesuje się bardzo żywo sportem,
w którym był kiedyś prawdziwym i
wielkim asem. Wie chyba co mówi,
prawda?
Posłuchajcie więc jego rad, zwróć
cie pilniejszą uwagę na ciosy w tu
łów. Nie będziecie tego napewno ża
łować i gdy kiedyś przypadkiem spot
kacie grubego, łysego, 61-letniego
dziś dziadzia Jeffriesa na filmie spój
rzycie na niego z wdzięcznością i ob
darzycie go większem, niż przedtem
zainteresowaniem, choćby Ken May
nard wyczyniał na swoim koniu nie
wiem jakie cuda, a Jim był tylko smu
tnym i niezdarnym szeryfem, z któ
rego bimbają sobie wszyscy okolicz
ni urwipołcie.

Nr. 33

PRZEGLĄD SPORTOWY

3

Piątek. 17 kwietnia 1936 г.

Jędrzejowska bije Horn 6:2, 2:6, 6:2
7><f specjalnego wysłannika na mistrrostua Grecji
Ateny, 15.4. Tel. wł. — Dwa dni 2:6, 6:2. Ciężką sądząc tylko z męcząc Niemkę serjami plaso lu walkoverem gdyż Puncec po
walk na pięknych kortach pod u- wyniku, 'bo Polka wygrała pewnie, wanych piłek. W trzecim Horn pro kłócił się ze swą partnerką Kovac
palnem słońcem przyniosły nam oddając drugiego seta, aby odpo wadzi 2 :1. zawiązuje się teraz i nie stanął na placu.
Dobrze spisała się para polskochwile radosne i smutne. Nie mie cząć i zmęczyć przeciwniczkę. Ję- ostra walka, wreszcie Jędrzejo
liśmy przedewszystkiem powodu dtzejowska miała przez cały czas wska przełamuje mur obronny francuska Spychała - Barbier. Po
cieszyć się z formy Tłoczyńskiego. inicjatywę i atakowała bezustan Niemki i przechodzi do generalne konała ona najpierw parę Xydis,
'Już na meczu z Palladą wypadał I nie Horn bardzo regularna, unikała go ataku. Jeszcze przy stanie 5 : 2\ Nicolaides 10:8, 6 :2, a potem
słabo i przegrał 4:6, 3:6. Nie umiał jak ognia drajwów Polki, oddawa jest denerwujący moment: Jędrze przegrała z parą Sperling Kukulje
sobie zwłaszcza dać rady przy ła jej piłki tylko na bekhend, ale jowska prowadzi 40:0, Horn wy vic 6 :4, 3 :6, 0 : 6. Spychała grał
siatce, skąd odbijał piłki pod nogi Polka nie unikała tego.
równuje i przeważa. Dopiero 5-go bardzo dobrze przy siatce dużo
Horn zdobywa pierwsze dwa meczbola wygrywa Polka.
smeczował, a Barbier dzielnie trzy
Jugosłowianina. Pallada narzucił
Polakowi swój system, forsował gemy, ale potem Polka rewanżuje
W miecie Jędrzejowska, He mata się styłu. Francuska nie wy
tempo, zdetonował tern Tłoczyń się sześcioma. W drugim seoie Pol- bda po zwycięstwie nad Somogy, trzymała jednak tempa, zwłaszcza
skiego, który i z głębi kortu gral'ka odpoczywa i zwalnia tempo, I Witt 6 :0, 6 :1 przeszły do półfina że grano niemal wyłącznie na nią.
za krótko. Błędy Tłoczyńskiego j
W grze podwójnej Jędrzejowska
Yorke pokonały parę Kovac, Galodbiły się specjalnie na meczu z NiAteny, w kwietniu
Kukujlevic nie miat partnera i mógł śmiałe lay 6:0, 7:5.
colaidesem (6:4 4:6 5:7), który 30» ciepła!
Turniej zaszczycił swą obecno
kończył zbyt krótkie piłki Polaka — To jeszcze głupstwo! — mówi« Grecy, bę grać z Hebdą. Niestety, Kuktiljeyic przybył do
NA KLASYCZNYM STADJONIE OLIMPIJSKIM
Aten z opóźnieniem i nikt o nim nie wiedział. ścią Król Jerzy II przyglądając się
i prostemi lobami powstrzymywał dzie wkrótce dużo cieplej.
odpoczywają
nasi tenisiści podczas pobytu iv Grecji. Od lewej:
Para
Hebda,
Kukuljevlc
mogłaby
śmiało
myśleć
jego wycieczki do siatki, zmusza
grom Jędrzejowskiej i Hebdy.
Tloczyński, Spychała, Jędrzejowska, Hebda i red. Gryźewski
jąc go do nieudanych smeczów. Na [ A tymczasem niebo jest lazurowe i nie widać o zdobyciu pierwszego miejsca.
K.
Gryzewski
ani jednej chmurki. Korty są tak spieczone,
★
Tłoczyńskim coprawda odbiły się l że Jędrzejowska się skarży, iż J« parz« w poPani Sperling, przezwana tu przez Polaków
najdotkliwiej warunki
tutejsze, i.
— „Łodyg«“, ma podobno wielkie nieporozu
Skarżył się też na oświetlenie, ale! e'zwy' , ,
, . :.
nie ulega wątpliwości, źe jest on! c Grecy ““j*Tsie *
i mienia ze Związkiem Duńskim. Związek wydaleki od formy sprzed 2 lat i że'star”y
k *’
./^Lowianm'l maga, aby Sperling przed każdym wyjazdem za
lamy i wy sokiem i lobami próbował gładko z tutejszym Niemcem — Goeo
Ateny, 12 kwietnia.
| granicę przedstawiała dokładny kosztorys wy
przed Davis Cupem musi dużo po</*to‘e,wy sh^6b ?
kerem 6:0, 6:1, a Tloczyński przeszedł
trenować. Jego porażka była przy- i,u*
n°g’ byt
Or*
Turniej rozpoczął się w Wielką So wybić Spychalę z uderzenia.
datków. Pani Sperling nie lubi jednak zdradzać
pierwszą rundę walkoverem.
Spychała
rnusiał
często
smeczować,
botę
popołudniu.
Już
w
pierwszym
dniu
tajemnic swych bilansów podróżniczych.
Nic
Już w pół godziny po zwycięstwie
krą niespodzianką.
ic Słonce
y mc<2
° .
.
omal że nie wyplatało jeszcze jednej
byt
jednak,
po
dawnemu
dość
miękki
klub zaroił się od licznej publiki — w
nad Estratiadesem, Spychała rnusiał
Wiele emocji przeżyliśmy też na I n;cspodziankl _ NiemtOT Hom w«« Mw> wy dziwnego... Gdy się podróżuje z mężem...
i
nie
umiał
w
odpowiednich
momen

Atenach należy do dobrego tonu cho
grać ze Staliosem. Stalios od czasu po
★
ćwierćfinałowym meczu Hebdy z |
ra)8 x jugosłowianką _ Kovac 5:7, «:<,
dzić na zawody tenisowe. Jest wiele tach przejść do ataku. Naogól grał jed bytu w Polsce bardzo się roztyl i wy
Król miał przybyć na korty, aby oglądać
pięknych Greczynek i słyszy się prze nak bardzo stylowo i wywoływał okla gląda obecnie jak bokser ciężkiej wa
Kukuljevicem wygranym przez Pol7:5 Kovac
8ię
«1^™« na wa.
ski. W pierwszym secie, przy stanie
laka 6:4, 3:6, 10 : 8. Silny wiatr j
N|C darnJ0
również mistrzynią jugosia uroczystości, związane z jubileuszem klubu. Na różne języki.
gi. Jeśli chodzi o grę. to nie poczynił
piłka w turnieju należała 5:4, Spychała nie wyzyskał dwu piłek żadnych postępów; ma zawsze bar
psuł Polakowi wiele precyzyjnych i
800 m. _ ZM J kandydatką na wyjazd gła śmierć prezesa ministrów Dementizisa po doPierwsza
setowych. W drugim secie Polak zła
Spychały,
który
rozłożył
Greka
krzyżowała plany 1 mecz w historycznych stro
dzo niebezpieczny strzał z forhandu.
niskich piłek, ale grał on pozatem
Grecki mistrz mał opór Greka, wygrywając osta ale często go przenosi i naogół jest
jach tenisowych rozegrany zostanie dopiero w Estratiadesa 7:5, 6:2.
średnio i oczekiwaliśmy od niego |
*
tecznie
7:5.
6:2.
ping-pongu
był
przeciwnikiem
twardym
czwartek.
regularny.
czegoś więcej. Kukuljevic zato' w (]rugł
8wiąt niespodziewanie na
i nieustępliwym. Jest on bardzo regu-1 Jednocześnie Hebda rozprawił się mało
Spychała grał z Grekiem bardzo
miał doskonały dzień, znakomicie > korta£h ijawił
Haghes.
o Ateny
rozsądnie, atakując raczej na bekhand.
smeczował i serwował. W pierw-! jndąc z Egiptu do Anglii. Hughes przywiózł
Początkowo gra jest zupełnie wyrów
szym secie Kukuljevic prowadzi sensacyjną wladość. Menzel nie gra w puhanana, Polak prowadzi 3:2 i ma kilka
3:0, ale Hebda wpada w uderze rze Davisa! Menzel będzie odpoczywał przez
razy przewagę. Przegrywa jednak te
go gema i załamuje się. W drugim se
nie, doskonale mija Jugosłowiani sześć miesięcy!
cie Spychała widocznie jest zmęczony,
na, odbierając mu ochotę do gry Wiadomość w oka mgnieniu rozeszła się po
często się ślizga i traci kontrole nad
przy siatce. W pojedynku z głębi placach. Jugosłowianie, których czeka mecz z
piłką, a Stalios coraz częściej docho
kortu piłka Hebdy nabiera długo Czechosłowacją, przyjęli i« z niedowierzaniem.
dzi do forhandu. Polak górował wyści i w rezultacie wygrywa on pe __ Widocznie Menzlowi zabrakło pieniędzy....
i raźnie stylem i techniką, a Grek siłą
wnie. choć ma momenty załamania. I chce coś wytargować... — śmieje się Kukul
Skład dubla bedzie znany dopiero po ! fizyczną i rutyną. Stalios wygrał w
Holandja nie lekceważy meczu z Mo
Jak było do przewidzenia Stany Zje
r*
- <* rwL-, -w • ż A-2 IJ,,
Drugi set i początek trzeciego są jevic. — Jak Menzel zbierze pieniądze, to n.i- dnoczone
nie oddały punktu Meksyko nakiem o puhar Davisa (1—3 maja w dwu turniejach eliminacyjnych. Gracze stosunku zbyt wysokim 6:3, 6:3. Pu
bliczność
wyraźnie
sympatyzowała z
słabe. Kukuljevic prowadzi 2:0, | pewno z nami zagra...
Monte
Cańlo).
mimo,
że
pokonała
już
trenują
zapamiętale
pod
okiem
Najucha
wi w ipuharze Davisa. AAlisson, van Ryn
potem jednak Hebda wchodzi w I — A jak się ma Perry? — pytamy Hug- przegrali w dublu tylko 3 gemy. Budge Monaco w roku 1934 w stosunku 4:1. przyczem nie zapominają o gimnastyce Polakiem.
Był to wybitnie polski dzień, gdyż
uderzenie i zdobywa pięć gemów! hesa.
Aby się zaaklimatyzować pojada oni
pobił Femandeza 6:1, 6:1. 6:3, nato Kapitan drużyny holenderskiej Punt tak
jeszcze rnusiał „przejechać sie',
pod rząd. Znów załamuje się i Ku Anglik szczerzy zęby 1 uśmiecha się tajem miast Grant dowiódł .ponownie, że jest mówi o przygotowaniach.
do Monte Carlo, na tydzień przed me Hebda
po Tsichlarisie (6:1, 6:1). który uprze
kuljevic wyrównuje; teraz zdoby niczo.
czem.
słabszy od Budga (Grant oddał seta
„Będziemy pozbawieni drugiej rakie
dnio nieoczekiwanie wyeliminował Xy
Szwajcaria też liczy na zwycięstw » disa. Hebda jest w dobrej formie i pił
wają swoje serwisy, przyczem — Ta cała choroba Perryego, to wielka bla- Femandezowi) bijąc Rayesa po cięż ty holenderskiej Knottenbelta, któremu
kiej walce 6:4. 13:11, 6:2. Budge stracił ‘ studia >nie pozwalają na trening. Liczy- nad Dania (mecz odbędzie sie w Terri- ka jego zyskuje z każda niemal minu
Hebda stale prowadzi, ale przy ga!
zaledwie 4 gemy.
1UT _
_______
_____ „ który jest w tet 15 — 1 7maja). coorawda po ciężkiej tą właściwą długość.
' my
jednak
na Timmera,
stanie 7 : 7 oddaje swój serwis.
★
formie. Drugiego singlistę wy- walce. Kapitan drużyny Terrier wybieChwila jest poważna. Kukuljevic Drugi „nasz“ dcbl Hebda, Sperling również _ Mecz Hiszpania — Niemcy o puhar
Znany w Warszawie z puharu Da
ja spośród następujących graczy: visa — Zachos. miał okazje do rewan
serwuje, ale Hebda skupia się, od zawiódł. Sperling zbyt prędko puchnie. Szkoda, Davisa odbędzie się 24 — 26 kwietnia bierzemy spośród Hughana, van Svola, rze
■w Barcelonie. Niemcy odrzuciły propo KaTStena, Teschmachera. Karsten, szó Elłmer. Fisher, Maneff i Steiner. Przej żu z Tłoczyńskim. Odwet niezbyt się
najduje uderzenie i panuje do koń że Polak skojarzył się z Duńczykiem, gdyż z voie Hiszpanii rozciągnięcia spotkania
sty gracz Holandii, który niedawno po dą oni trening na paru meczach z gra udał, gdyż Polak wygrał 6:0. 6:3. Tyl
ca na placu. Hebda poprzednio wy
na 4 dni. Hiszpanie chcieli w ten spo bił Landaua w 4 setach, ma największe czami zagranicznymi (Francja).
ko w drugim secie Orek na chwilę do
grał z Zirinim 6 :3, 6 :0.
sób odciążyć Matera, który będzie grał szanse.
ALL1SSON PROROKUJE
szedł do głosu i prowadził 3:0, ale Tło
i single i duble.
Spychała zakończył swą karjerę
George Allison, pierwsza rakieta A- czyński w porę się obudził j wlenil mu
SENSACJA JAPOŃSKA
Niemcy wystąpią w składzie Cramm
meryki jest tym razem dobrej myśli sześć gemów zrzędu. Tloczyński gó
we wtorek przegrywając z Kuku Japońscy futbol iści przyj ad a na Olim
Wierzy on. że jeśli w dniach od 30 ma rował przedewszy^kiem szybkością.
ljevicem 4:6, 2:6. Wszystkie .piadę. Wraz z lekkoatletami przepro Henkel w singlach i Cramm, Lund w
ja do 2 czerwca w Filadelfii pokona
błędy warszawianina
wyszły wadzą oni przed samami Igrzyskami dntblu.
Skład Czechosłowacji na mecz z Ju
W pierwszy dzień świąt drużyna
Ameryka—Australie, zdobędzie wów
znów najaw: miękkość, brak koń trening aklimatyzacyjny w Finlandii i goslawią
(15—17 maj w Zagrzebią),
czas puhar Da visa. Tylko jak tu pobić polska była zaproszona na śniadanie
rozegrają tam mecze miedzypaństwo
czącej piłki, tracenie głowy.
Australie, która traktuje mecz wyjąt przez naszego posła Schwarzburgwe Start piłkarzy japońskich będzie bedzie zestawiony dopiero po mistrzo
Jędrzejowska miała ciężką prze niewątpliwie jedną z sensacyj Berlina. stwach międzynarodowych Czechosło
kowo poważnie i już na statku będzie Günthera. Chłopcy po obiedzie nie mie
li żadnych gier, a jedynie Jędrzejow
prawę z Horn, wygrywając 6 :2, 5 bokserów wybranych spośród 250 wacji, które odbędą się w Pradze w po
prowadzić żywot ascetów.

Spychała inauguruje turniej

Puhar Davisa na horyzoncie
Ameryka-Meksyk 5:0. Europa w transie przygotowań

łowie kwietnia przy udziale Perryego
i Hughesa. Pod uwagę brani sa nastę
pujący gracze: Menzel, Hecht, Siba,
Caska i Malecek. Menzeł wrócił już
do Pragi po 9 miesięcznej podróży do
okoła świata, ale wciąż twierdzi, że
nie bedzie grać w puharze Davisa. Go
i rzei, bo Czechosłowacji grozi jeszcze
inne niebezpieczeństwo: oto Hecht chce
emigrować na Węgry. Z Siba i Caska
nie wygrają Czesi nawet z Jugosławia,
która wystąpi w silnym składzie: Pun
10 CTM PO 260 KLM.
cec, Pallada w singlach i Puncec. Ku
Klasyczny wyścig Paryż — Roubaix kuljevic w diublu.
(262 kim) zakończył się małym dra
Norwegia przygotowuje się energi
matem. Francuz Speicher, który wraz cznie do meczu z Belgia (Oslo, 13—15
z Belgami Maesern i Rebrym, wytrzy mai). Stary mistrz Torkildsen już te
ma! szalone tempo (36.135 kmi) stoczył ra® pracuje z wybrańcami, poprawia
na finiszu zacofa walka z Maesern. jąc ich błędy. Pracuje więc nad bekWszyscy Belgowie byli zdania, że to hendem Haanesa, o którego klasie
zwyciężył Maes, wszyscy Francuzi, że świadczy to, że pobił na kortach kry
Speicher. W rezultacie przyznano zwy tych samego Schroedera. Drugi singli
cięstwo Speicherowi. oo raz pierwszy sta bedzie wybrany spośród młodzie
Francuzowi. Po siedmiu latach n'e- ży: zdolnego Bjurstedt, który robi
przerwanego pasma sukcesów belgij zbyt powolne postępy i Jensena, dosko
skich.
nalego na kortach krytych. Hagen bę
MISTRZOSTWA ZAPAŚNICZE
dzie grał w deblu.
NIEMIEC
Belgia wybierze swych graczy spo
Mistrzostwa zapaśnicze Niemiec przy śród następującej piątki: Lacroix, Geniosły wielkie sensacje. Wszyscy mi elhand, van der Eyinde, Barman, Neystrzowie. nawet słynny Hornfischer aert.
wielokrotny mistrz Europy i Niemiec,
Drużynę francuską trenować beda
zostali zdetronizowani. Tytuły zdoby Tisson i Estrabeaiu. Kapitanem druży
li (od wagi koguciej): I. Gehring, Sp er ny będzie Brugnonling. Nettesheim, Gawenda i G. Geh
ring.
Dwa rekordy pływackie tjobili Holen
drży. Scheffer przepłynął 100 mtr. nawznak w 1:10.6. Maier 100 mtr. st. klas,
w 1:13,8 Jeszcze jedno państwo, któ
re wyprzedziło znacznie Polskę.

Żadnych proszonych kolacyj i whi ska debiutowała. Miała ona za przeciw
sky. Trening , trening i jeszcze raz niczkę bardzo słabiutką Greczynkę Be6:1. 6:1.
trening itrenmg lekkoatletyczny, gim har, która rozłożyła
•
nastyczny na równi z tenisowym.
Polscy tenisiści już podczas trenin
REWANŻ PERRYEGO
gów i pierwszych gier, zrobili tak do
Perry prędko zrewanżował się Tim- datnie wrażenie, że zwrócił się do nas
merowi za porażkę. Już następnego przedstawciel Związku Egipskiego z
dnia rnusiał mistrz Holandii skapitulo propozycją wzięcia udziału w mistrzo
wać po czterosetowej walce. Timmer stwach Egiptu 1937 r. (marzec). Egip
grał bardzo dobrze, wykazując, że po cjanie już na rok naprzód zapraszają
swym wypadku narciarskim doszedł graczy. Zaproszenie jest bardzo ser
zupełnie do siebie. Perry tym razem deczne, przyczem gospodarze chcą po'
starał sie bardzo, ale daleko mu jesz kryć absolutnie wszystkie koszty.
cze do formy.
K. Gryźewski.

kandydatów reprezentować będzie Ja
panie na Olimpiadzie. Japończycy ob
sadzają tylko najlżejsze wagi, od mu
szej do •pólśredniei: oto nazwiska olim
piiczyków Nakaino. Hashloka, Miyama,
Nagamatsu. Ri.
Długodystansowiec japoński Muroko
so jest już w doskonałej formie, prze
biegł on 5 kim. w 14:46.2 1 jest chwilo
wo liderem w tabeli najlepszych wyni
ków świata na rok bieżący.

KAY STAMMERS
trzykrotnie pokonana na Riwie
rze przez Jędrzejowską, wygrała
turniej w Anglii na ziemnych
kortach, bijać swa rodaczkę
Nuthall

WELGRUEN (SOSNOWIEC)
reprezentuje Śląsk na mistrzo
stwach Polski u’ wadze kogucie!.

ZWYCIĘSKĄ BRAMKĘ
dla Garbarni zdobył Wilczkiewtcz, mimo akcji bramkarza Buda!
Havasa

(ŁÓDŹ) 3:1
Ł. K. S. — HOLSTEIN 1:0
I
GWIAZDA (WARSZAWA) — MAKABI (ŁODZ)
Kapitanowie drużyn losują boisko. Z prawej strony Gcdecki.l Obrona łodzian z trudem wstrzymuje napastnika Gwiazdy
W. środku sędzia Lange
Baumgar tena

LEKKOATLECI PO LONJI PRZEMYSKIEJ
zdobyli nagrodę komendanta okr. ośrodka W. F. por. Łopacińskiego. Stoją od lewej: Klein, Jaśkowiak, por. Moss, dr. Hołówko,
kier, sekcji Dyki, Janusz, Pelc, Bill, Witek, Biczewski. Klęczą od
lewej: Zbyszewski, Dudek, Dankowski, Hurczyńsk1, Sawczak.

I
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P. Z. B. zdecydował:
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treningów,

technicznych,

FC Wien wygrał turniej w Luksemburgu,
Bwyeiężając Spora 4:1 i S. C. Pirmasens 2:0.
Inne wyniki brzmialy: Pirmasens — Jeunesse
6:0. Spora — Jeunesse 3:1.
Sportklub pokonał FC Bordeaux 5:2 i US
Cazeriepne w tym samym stosunku.
WAĆ przegrał z praską Viktorią Zizkov
1:3 i zremisował z DFC 2:2.
Hakoah przegrał z mistrzem Jugostawji Ju
goslaviją w Belgradzie 1:2, a w poniedzlałek pokonał BASK 2:1.
W Czechosłowacji rozegrano częściowo mi
sŁrzostwa.
Prosciejów
zwyciężył
Teplltzer
FC 4:2, Zidenice wygrały z Kolinem 5:1, a
Victoria Pilzno wygrała z Saatzem 7:0.
We Włoszech nastąpiła zmiana w prowa
dzeniu. Na pierwszem miejscu znajduje się
Bologna po zwycięstwie nad Torino 2:0. Ro
ma wygrywając skolei z Sampierdareną, znaj
duje się już na trzeciej pozycji, a czwarte
miejsce zajmuje dopiero Juventus.

W

tygodniu

ubiegłym

wystartowały łódzkie

drużyny piłkarskie do bojów o mistrzostwo o-

innych

wykorzystano

której

też

będzie

ŁZOPN

tylko

miał

Tu

terminy.

4

pewne

niewątpliwie

rzenia

atmosfery,

odpowiedniej

odpowiednie

olimpijscy mogliby czerpać

bohaterowie

na polu walki

prostaczek

i

się dalej, dlaczego np. od lepszego, czy go«
szego

chwilowego

nastroju

sklej panów Droka
asem

asów

(nie mieszać z angielskim

Drakem!),

i

Bakhuysa

za

Smita

leżeć ma ostateczna kwalifikacja naszych pil

nie

dalej,

odpowiedniej

wpakują

bomb

porcji

w bramkę polską — otóż, czy fakt ten decydo-

ma

wać

zakupnie

o

piętnastu

bloczków

przez

PKOL.

dalszych

Warszawa

biletowych:

—

A

ponieważ myśli

z

puszczone

nemi
żc

po

honorowej

kupy,

nastąpiły dość szybko

do

dochodzi

w

kowne i

wierzbie,

w

I

1:4.

razem

do

uzależnienie

Olimpjadę od wyników

meczów sparringowych,

na

to

że

wniosku,

wyjazdu piłkarzy na

szkami

Bukareszcie

wszystko

zebrawszy

końcu

sobie.

Niemca

z

przegranej

baty

mniej zaszczytne

przypomina

też

mi we Wrocławiu 0:1

w

raz

chadzają zwykle dziw-

więc

drogami,

np.

takiego pospolltaka

wodzy,

które są jeszcze gru

byłoby conajmnlej

ryzy

wypadku nie może być

żadnym

sławskim żaden z graczy nie jest jeszcze przy
gotowany do mistrzostw.

„wyskoczyła“

Na czwarte miejsce w jesieni

Burza

pabjanicka — benjamlnek

kl.

A.

Klasa

swej gry nie usprawiedliwia tej lokaty, ma wie

szybkim 1 nieustępliwym. Jej

skład tworzą: Happe (duiy talent bramkarski),

Wideman, Gahler, Rauchert, Piśniak, łlein, Rau-

zuje na to okres z jesieni 1935 oraz pierwsze

chert

Ił,

Hauschild,

Zerfass,

Reinhold,

Bajer.

Drużyna ta wiele bedzie musiała pracować nad

tegoroczne.

Na czele mamy chwilowo zespól robotnicze

go „Widzewa“, który w poprzednich mistrzo

sobą,

aby

nie być zagrożoną degradacją, na

wlasnem boisku będzie zawsze groźna.

stwach wylądował na 7 miejscu. Obecnie stać

miejsce narazie zajmuje WIMA. Nara-

Piąte

Widzew na lepszą lokatę, gdyż drużyna ta, po

zie,

bógatym sezonie towarzyskim w czasie wakacyj

drużyny obiecuje wiele. Skład drużyny fabrycz-

bo zastugujc

lepsze.

na

Wiosenna forma

1935 r. „złapała" właściwą formę. Sądzimy, iż

ncj jest nast.: Janiszewski, Lenart, Nudczyński,

Widzew walczyć będzie stale w czołowej gru-

Górecki, Lenart I. Maciejewski, Otto, Cholewiń

13—14 gra

ski, Boleń, Lećmlński, Janiszewski II, Wierzba.

pje, Jeg° zwykły skłąd

obejmuje

czy. Są to: Posselt, Sudra, Sobczyński, Krako

Zespól ten śmiało może walczyć o pierwsze miej

wiak, Nowlszewski, Stempel, Jaskóta, Forysiak,

sce, dzięki dobremu bramkarzowi, środkowemu

Frątczak, Jankowski, Uptas, Augustyniak, Woj-

pomocnikowi 1 groźnej linii napadu.

kowskl, Mleczarek. Najlepszymi jednostkami są:
Jankowski, Augustyniak, Frątczak i Uptas.

Trudno obecnie wróżyć mu większe powodzenie
gdyż SKS utracił

w mistrzostwach,

za

paru

wodników, którzy wyjechali na studja lub wcie
leni zostali do wojska. Normalny skład drużyny

Kudelski

tworzyli: Wojciechowski,

Przeradzki, Szkudlarck, ślą

ski, Twardowski,
zak,

Binkowski,

ciejak,

Kudelski

Maciaszek,

Zatorski,

najlepszego Strzelca.

Ma

Owczarek,

11,

Antczak.

drużynie tej brakuje Antczaka

znań)

Stachur

I,

Dziś

w j

(w Lcgji — Po

Maciaszek jest na

stuljach, 2—3 graczy jest lub bedzie w wojsku.

Przypuszczalnie, braki uzupełni SKS łatwo,

ale

po tytuł mistrza nie zdoła sięgnąć.
Trzeci

w

mistrz

z

okresu 1934-35, nastawiony jest na powtórze

nie sukcesu.

Przyjdzie mu

to trudniej, wobec

utraty już 3 pkt. Zresztą pierwsze wiosenne gry

towarzyskie odsłoniły poważne braki w UT. Nie

którzy gracze już się kończą,
jeszcze

przygotowani.

Tych

a nowi nie są

nowych

jest po

zatem b. mało. Sktad UT jest następujący: Mila,
Michalski,

Frankus,

Pile,

Szulc,

czak,

Stawicki,

Dziś,

poza

Durka,

Kowalski,
Nykiel,

Chojnackim,

Sudra.

Królasik,

mecz z Bu

(po waJcoverze za wygrany

Stracone

rzą).

będzie

mu

trudno

punktów

5

nadrobić, najpewniej jednak ŁTSO znów będzie
się bilo o tytuł. Skład ma prawie bez zmiany

z imlemi przestawieniami. A więc: Lass, Miko

łajczyk, Sokołowski, Triebel, Triebe, Pogodziń
ski,

Janiaezyk,

Bergman,

nazwiska,

o

to

Królewiecki,

Voigt,

Kosmalskl. Jeżeli

Hi lic,

Piech, Radomski,

idzie

być

powinien

teoretycznie

to

najlepszy zespół łódzkiej A-kiasy. Wielkie zna
czenie zapewne będzie miał tu dla drużyny rok
jubileuszowy (XXV-lecie) towarzystwa, jako 0kres wzmożonej i ambitnej pracy.

miejsce zajęta

Siódma

drużyna PTC.

Drugi

reprezentant Pabjanic jest silniejszy od swego

Unlon-Touring,

jesieni

Zespól ŁTSG znalazł się w jesieni na 6 miej
scu

Drugim w tabel, jesiennej byl Strzelecki KS.

Chojnacki,

Klim

Seidel,

śwlętosławski,

Frankusem

I

Jcszke.

święto-

metod ję

tę

znamy już napamięć, prosimy o inne nuty.

lokalnego rywala. W mistrzostwach zajmie zapewne środkowe 5—6 miejsce, bo na swoim te
renie z reguły odnosi zwycięstwo. Przedstawia

my

jego

drużynę:

Kot,

Kacalak,

Szymanski,

Wożniak, Zajdel, Krzymuski, Karbowiak, Knul,

Kubicki, Milczarek, Szymański, Kostowski. Ten

ostatni jest największą indywidualnością zespo

łu. Reszta to przeważnie starzy,

doświadczeni

dotychczas

pol-

I nie będzie go

sobie

zawarowat

prawo

przyzna-

wyszkoleniowy

Referat

na

nie

jest

trzeba

wykazać

będzie

teoretycznym,

ale

nietylko

się

i

wieloletnią,

owocną pracą w terenie.

— Decyzje w tym wypadku nie wchodzą w

Tymczasem więc mieć będziemy instrukto

rów.

Oljnpja-

Obok już istniejących, otrzymamy ich z kur

Dla nas turniej olimpijski może być tyl

sów, które odbywać się będą od końca sierp

stu

nastawiony

nosem

naszego

istnieją

sierpniu

roku

i

będą

istnieć

również

po

1936.

w

dziemy
wych

i

czerwcu,

zapadnie

Dwa

chcieliby

słuszne,

po

meczach

wreszcie

sparringo-

wiekopomna

de

cyzja?

— Sondowania

stanu

będą

Zdaniem

moim,

jedynie

skoncentrowanie

graczy

graczy

w

okręgach

w najkrótszym
racjonalne

na

dwa

z

instruktorskie

kursy

końcem

października

przewi

(14

dni).

pracu

jących już od dłuższego czasu w terenie, dru
dla Cifistów — piłkarzy. Będzie to więc

niejako kurs

praktyków i

teoretyków. Odbę-

dzie on się w Warszawie w CIWF. Uczestni
cy przejdą pod kierunkiem p. Otto cały kurs,

Jaki

przeprowadza

schule

przeprowadzone

poważne

są

Jeden dla przeszkolenia instruktorów,

gi

zupełnie

Stanowisko

nia, do października w 5-ciu lub sześciu okrę

gach.

dziane

a zagadnienia pilkarstwa

Olimpjada minie,

—

Berlin!

daleko poza

śmy jednak wiedzieć, co stanic się, gdy bę

Zbąszyń — Berlin?

•
niema

wania tego tytułu i niema zamiaru zbyt po-

egza-minem

uprzejmie,

procentach

etc.

prędko!

—

dę.

ża

prze

o

hopnie nim szafować. By uzyskać miano tre

karzy? Czy fakt, że p. Smitowl — o ile wo- , ko pewnem intermezzo, zmuszającem do na
gólc dotrze nad Wisłę — nie uda się nor-» tężenia wysiłków na jednym ze specjalnych
malna doza sztuczek
technicznych,
a sąsie- | odcinków, zasadniczo jednak musimy sięgać
dzi jego p. Ba*<huys na środku, a Drok o krok

tak

nera,

w

przynieść

raczej

więc

skiego trenera piłkarskiego!

P2PN.

resort.

naturalnie

Chodzi

o stwierdzenie jakie są postępy w

— Decyzja zapadnie w czerwcu, zaleinie...

mój

może

Przedewszystkiem:

laurów olimpijskich.

holcnder-

spółki

nie

we talenty,

rozmowy.

spokojnej

Jedziemy?

...Dziękujemy

okręgów.

stosunku do ub. roku, czy pojawiły siç no-

— Nie, tym razem wyjątkowo na przetarg

zastanawia

objazd

rozpoczyna

efektów.

gląd sił,

polu?

wodzi!

konkluduje

kwadrans

— Jakże więc,

w obliczu nleprzyjaciela,

inny przebieg, niż mistrzostwa 1934-35. Wska

„galopy“

objawienie.

ich

— Dokąd, na jarmark św. Anny w Tarno

wobec własnego społeczeństwa najczęściej za-

Tak

na

chara

otu

lc jeszcze prymtywu z niższej klasy, ale jest ze

miały

na

•

go podłoża psychicznego, z którego przyszli

społem ambitnym,

będą «pewnością

dnych

Czasami można mieć szczęście F przygwoź

trudności z terminami, jeśli zechce mistrzostwa
1935 3«

kowie,

„wiel-

dzić referenta wyszkoleniowego PZPN, p. Ku

klasy A ukończyć do 1 llpca.

Mistrzostwa

prostaczka, stakryjącym

obozów

kręgu. Będzie to dalszy ciąg rundy jesiennej,

w

czeka

i

tajemnice'*

kie

sezamem

przed

Otto

Tygodniowy pobyt we Lwowie, czy w Kra

i próbnych gier, ale teź konieczność wytwo

bra

święta przyniosły piłkarzom
wiedeńskim
•zereg poważnych sukcesów, rehabilitujących
ostatnie niepowodzenia reprezentacji.
Obok pięknych wyników Austrii i Admiry
w turnieju wiedeńskim z udziałem Sparty i
Hungarii, również turniej amsterdamski za
kończył się pięknym triumfem wiedeńczyków.
Pierwsze miejsce zajęła Vienne bijąc Ajax
4:0 i Ujpest 1:0.
Pozatem Ujpcst pokonał
Błottwitt 6:1, a Blouwitt zwyciężył Ajaxa 5:2.
Admira bawiła w noperuiadzc. W pierw
szym dniu zwyciężyła silną kombinację dru
żyn Frem i Boldklubben w stos. 5:2, w dru
gim dniu przegrała z teamem identycznym z
reprezentacją Danji 1:2, przyczem spowodu
fatalnej pogody zawody odbyły się w nienor
malnych warunkach.

pokornie

Trener

to mydlenie oczu?

Tutaj kończy się mądrość

je

chę i morakne siły. Metoda zaskakiwania do

Zagranicą...

traktowane przez oficjalne czynnl-

poważnie

ki. Pocóż więc całe

się

bierzc

olimpijskim

turnieju

Wydaje mu się, że przygotowania olimpijskie,

to

staje

Wydaje

inaczej.

najwyższa

kwietnia,

połowic

zapadnie decyzja, o której świergocą... i t. d.

Poco i naco ta konspiracja? To już pozo

się

kształtują

np.,

f.

się

w

berlińskiej

Hoch-

Leibesucbungen.
N. SIJSSERMANN

czasie,

byłoby
tygodnie

★

przed Igrzyskami w Warszawie i bezpośredni
wyjazd całej grupy do Berlina. Czy jednak*

Łódż gra ostatecznie ze Śląskiem
uda się to pogodzić z zajęciami zawodowe- j niemieckim w Łodzi, Dd uzgodnienia
mi? W tym wypadku byłbym też za zaanga pozostała jedynie data meczu 21 wzgl.
31 maja. LOZPN nie chce przeszkadzać
żowaniem pierwszorzędnego
zespołu zagraŁKS-owi, który 1 czerwca gra z for
nicznego, jako sparringpartnera i to nic na
tuną diisseldorfską. proponuje 21 maja.
jeden dzień, ale nawet na cały tydzień.
Niemcy z wielu względów woleliby
grać 31 maja. Rewanż we Wrocławiu
•
Dowiadujemy się z rozmowy z p. Kucha- odbyłby się najdalej w sześć tygodni
rtm, że mimo
początkowej niechęci, praca po meczu łódzkim. Byłby to pierwszy
w historji powojennej łódzkiej piłki
wyszkoleniowa robi w terenie postępy. Klu I
nożnej wyjazd piłkarzy zagranicę i ten
by zrozumiały, że muszą jednak myśleć o
moment miał poważne znaczenie przy
pracy nad graczami. W zarządach mówi się kontraktowaniu tego przeciwnika.
i myśli się o tern, a to jest już poważnym
Na jubileuszu 15-lecia ŁOZPN-u grad
będzie według wszelkiego prawdopodo
krokiem naprzód.
Nawet towarzystwa, które odnoszą się ne bieństwa zawodowa reprezentacja Bu
dapesztu. Pozatem ŁOZPN jest w kon
gatywnic do pewnych poczynań lansowanych
takcie z jeszćze innymi wartościowy
zgóry. starają się coś robić, by uchronić sie
mi przeciwnikami.
przed zarzutem, że sabotując poczynania in
Rudnicki, nowy nabytek ŁKS-u z
nych, same na nic się nie zdobywają.
B-‘klasowego Huraganu, który nieszczę
debiutował na meczu ponie
Niech będzie i tak! Grunt, by coś robiły! śliwie
działkowym z Holsteiti — złamał no
gę i na długie miesiące stracony jest
dla piłki. Rudnicki, jakkolwiek w Hura
Pływacy niemieccy
ganie grał w pomocy, upatrzony by!
w Łodzi
przez trenera Czeislera na lewostron
Ciekawy mecz pływacki Warszawą nego napastnika.
Warszawa — Łódź, międzymiastowy
— Gliwice i Warszawa II — Łódź od
będzie sie w. Łod-zi w basenie YMCA mecz piłkarski drużyn robotniczych
w niedziele 26 b. m. W sobotę pływa rozegrany zostanie w Warszawie w
cy niemieccy startować beda w War dniu święta roobtniczego 1-go maja.
p. Wardęszkiewicz, sędzia niedziel
szawie, tak, że mecz łódzki będzie,
spotkaniem rewanżowem. Inwreza ta nego meczu Wisła — Dąb, zastąpiony
nie ma jednak widoków na powodze zostanie przez p. Langego. P. Wardęsz
nie finansowe, zbiega sie ona bowiem kiewicz wyjazdowe mecze prowadzić
z całym szeregiem bardziej atrakcyj będzie dopiero od maja, a to spowodu
nych spotkań, że wymienimy tylko pól : trudności zawodowych.
BUDAPESZT — LWÓW
finały i finały bokserskich mistrzostw
LOZPN odbiega od dawnej tradyc.lt
Polski, mecz ligowy i in. Dużo szczę
śliwszy był termin sobotni, rewanż i z okazji „dnia LOZPN“ — 31 maja,
Warszawa — Gliwice mógłby się od postanowił definitywnie zrezygnować
z organizowartia imprez o charakterze
być w niedziele w Warszawie.
Drużyna niemiecka oodala już swó] lokalnym- Możliwości na zorganizo
skład, który brzmi: Winter. Richte’’. wanie imprezy na większą skalę wzro
Sokolik, Miller. Alexa. Sigmund. Ara- sły jeszcze bardziej z chwilą, gdy
misch. Program meczu Warszawa — PZPN zapewnił, że udział graczy li
Gliwice przewiduje 100 mtr. dow.. gowych w „dniach OZPN“ jest możli
100 grzbietowym i 200 klasycznj’m. wy. LOZPN projektuje zatem dopro
5 x 50 dowolnym i mecz waterpolowv. wadzenie do skutku w dniu 21 maja
Mecz Warszawa II — Łódź, orzewidu międzynarodowego meczu Budapeszt
ie konkurencie: 100 mtr. wszystkiemi Lwów. Przeprowadzana w ostatnich
dniach koresipondencja z Budapesztem
stylami i 50 x 50 dowolnym.
.................
Skład Łodzi jest następujący: El wskazuje, że Węgrzy mieliby ochotę
sner. Günther. Hartwig. Norski, Kosin zagrać w Polsce nie tylko jeden raz,
ski. Hemoiński i kilka pseudonimów, ale i więcej, wobec czego LOZPN ma
które nic nie mówią. Pozatem sztafc zamiar odstąpić jeden mecz Łódzkiemu
ta kobieca warszawskiego Delfina w OZPN-owi. (K.)DĄB WCIĄŻ PRZEGRYWA
składzie Morawska. Świecka i Bednar
K. S. „Dąb“ rozegrał w czasie świąt
czykowa atakować bedzie rekord Poi
ski na dystansie 3x’100 mtr. stylem ostatni swój mecz puharowy w Nowym
zmiennym.
Bytomiu z tamt. Pogonią. Ligowcy i

Skolei

miejsce

czerwonych

dowane watk-overem na

jest spowo

niekorzyść z za

Ich

lepsze

miejsce. Zasilenie jej

szeregiem młodych, a obiecujących zawodników

z IKP, oraz całoroczny trening pod okiem Czei-

KATOWICE — WARSZAWA międzymiasto
wy mecz zapaśniczy rozegrany zostanie 26-go

slera, sprawiają, iż ŁKS Ib. nie będzie zmuszo

b. m. w stolicy.
Skład Warszawy na ten mecz, oeazic nantcpujący: w. kogucia: Rokita (PKS), rez.
Mianowski (Łegja); w. piórkowa: świętosław
sW. rez. Ncubauer I (Łegja); w. lekka: ślą
zak (Lcgja)., rez. Gierałt (Prąd); w. połśrednla: Nciiff (Elektryczność), rez. Lupacki
■ Prąd);
w. średnia:
Rejniak (PKS), rez.
Kslążkiewicz (Elektryczność); w. półciężka:
Falkiewicz (Elektryczność), rez. Hebda (Prąd);
w. ciężka: Nowicki (Lcgja),
rez. Hofman

było w r. 1935. Nazwisk graczy nie podajemy,

' REWANŻOWY

MECZ

ZAPAŚNICZY

WAR

SZAWA — ŁÓDŹ odbędzie alę w nadchodzącą
niedzielę w Łodzi. W niedziele zapaśnicy sto
łeczni walczyć będą w Pabianicach, gdzie spo
tkają przeciwnika równego klasie Łodzi, skład
Łodzi nie odbiega od składu który walczył w
drugi dzień świąt w Warszawie.
9-ego maja reprezentacja Łodzi stoczy swój
pierwszy międzynarodowy mecz w zapasach I
podnoszeniu
ciężarów z
reprezentacją
Prus
Wschodnich, tak, że mecze z Warszawą są ostatnią próbą przed dężkiem zadaniem.
WOZA zgłasza na doroczne zebranie PZA.,
które odbędzie się w niedzielę, dn. 19 b. m.
w Katowicach dwa bardzo ciekawe wnioski:
Pierwszy proponuje rozgrywanie od sezonu
1936-37 mistrzostw drużynowych Polski w za
pasach, które dotychczas nie były organizo
wane. Drugi dotyczy organizacji indywidual
nych
mistrzostw.
Dotychczas każdy okręg
posyłał w każdej kategorii po dwu zawodni
ków. WOZA proponuje, aby do mistrzostw
Potskl bvłi dopuszczani tylko mistrzowie okrę
gów w każdej wadze, oraz mistrzowie Pol
ski z roku poprzedniego, podobnie, jak dzie
je się to w mistrzostwach bokserskich.
RÓWNE
Hasmonea — Sparta
2:1 (0:0),
Kotwica (Pińsk) — Hasmonea 3:2.
Publicz
ności 2.000.
CZĘSTOCHOWA Brygada — Stadjon (Cho
rzów) 3:3, Skra — Strzelec 4:2, Turyści —
Makabi 2:0KALISZ Prosną — KKS. 2:0.
KPW. (Po
znań) — Strzelec 3:0.
RADOM Czarni — Strzelec 5:1, o mistrz,
kl. A.

Strzelec — Nordyja 4:2.

KRAKÓW

MISTRZEM ZWIĄZKU MAKABI
W PING - PONGU
We wtorek w nocy ukończone zostały w
Krakowie rozgrywki ping - pongowc o mi
strzostwo Związku Makabi w Polsce. W fi
nale zaciętą walkę stoczył Klein (Tarnów)
z Puketem (Sosnowiec).
Tarnowianin wy
grał w trzech setach 8:21, 21:13, 21:19. zdoby
wając tytuł msTza. Na dalszych miejscach
tiptasowaH się Pemper i Goldschmied (Kra
ków).
W rozgrywkach drużynowych wyniki były
następujące:
Sosnowiec — Białystok
5:1,
Łódź — Kraków 5:3, Sosnowiec — Łódź 5:2,
Kraków — Sosnowiec 5:2, Łódź — Białystok
5:2, Kraków — Białystok 5:1.
W ogólnej
punktacji mistrzostwo drużynowe zdobyła Ma
kabl krakowska, przed drużynami Sosnowca,
Łodzi i Białegostoku.

ŁKS-u.

ligowego

rezerwę

wymienimy

ósme

Jednak

dziś zasługuje na

wśród zapaśników

tym razem przegrali w stosunku 1:3
(1:1). Puhar „Dębu“ — jak wiadomo —
zdobyła
rewelacyjna drużyna KS
„06“ Mysłowice, (hr)
NA ŚLĄSKU ROZPOCZYNAJĄ SIĘ
MISTRZOSTWA
W nadchodząca niedziele rozpoczy
naia się na Śląsku mistrzostwa wio
senne (II-ga runda). Ogółem dojdzie
do skutku w rewirze centralnym do
49 spotkań — w 4-ch klasach, przyczem w ekstraklasie odbędą się nastę
pujące spotaknia: „Naprzód — Lipiny
— BBTS. Bielsko. ..Koszarawa“ Żywiec — AKS. ..Chorzów. 06 Ka
towice - KS. .Chorzów 111“. ..Wawel“
N. Wieś — „Concordia“ Knurów. „Sio
wian“ Kat. — ..Czarni“ Chżopaczów.
10 meczów piłkarskich o mistrzostwo
kl. A. Warszawy rozegranych zostanie
w sobotę i niedzielę. Walczyć będą na
stępując drużyny. W sobotę Gwiazda—
Skra, a w niedzielę Pogoń — AZS, War
szawianka — Slroda; Huragan — PZL;
PWATT — KPW Orzeł; Polonia—Bzu
ra; Orkan — Legia; Drukarz — Czar
ni; Maryinonś — Znicz; Tur (Wisła) —
Sarmata
Towarzyskie mecze piłkarskie W ostatnim dniu świąt żydowskich we wto
rek w Warszawie rozegrano dwa to
warzyskie mecze piłkarskie, które przy
r.iosłv następujące wyniki: PWATT —
Makabi 4:1 (3:1).
Zasłużone zwycię
stwo PWATT. dla którego bramki
strzelili: Wróbel i Major po 2. dla Ma
kabi honorowy punkt zdobył SarnocklSędziował dobrze p. Al. Pichelski.
Team HapoeJ — Żar — Gw-.azda 4:0
(3:0. Trzeci zrzedu mecz tak wyczer
pał piłkarzy Gwiazdy, że w spotka
niu z teamem nie byli w stanie nawią
zać równej walki. Bramki dla TeanAi
strzebli: Goldenhar, Gierecht, Jungiertnan. Mas- Sędzia p. B. AnkierHapoel (Otwock)—Strzelec 4:1 (2:1).

FORT BEMA KAPERUJE
Pięściarz lubelski
wagi
półciężkiej Łtrtra
bawi od tygodnia w Warszawie I zamierza
przystąpić do F. Bema. Emisariusz tego klubu
podobno trzykrotnie bawił w Lublin.e celem
nakłonienia Łuki do zmiany barw klubowych.
Zieliński (Cuiayia) nic ma zupełnie zamia
ru przenieść się na Śląsk, aby wstąpić dn
Ruchu. Zieliński uzyskał posadę w Państw,
żupie Solnej w Inowrocławiu, a po wyleczeniu kontuzji zamierza odegrać jeszcze czoIową rolę w wadze półciężkiej w boksie poiskirtl.
Rogowski (Cuiavia)
________ _ ___
___ w_ sie
__w obecnie
_______
znajduje
w szczytowej formie i klub jego stara się o
wysłanie go na mistrzostwa Polski w wadze
koguciej zamiast Janowczyfca. który jest bez
względnie słabszy od Rogowskiego.

Austriak liaicr
zwycięża na Kasprowym
Znakomite warunki śnieżne w
wyższych jiartjach Tatr oraz ko
lejka na Kasprowy umożliwiły
zorganizowanie we wtorek slalo
mu w konkurencji międzynarodo
wej. Przyjechali dwaj Austrjacy,
doskonały zjazdowiec I skoczek
Markus Maier
i mało znany
Roehrl. Jak było do przewidzenia
Maier zwyciężył pewnie; gorsze
jest to. że i Roehrl wykazał wyż
szość nad zjazdowcami polskimi,
ubiegając tylko OrlewiczowL.
Trasa prowadziła z Beskidu do
Kotła Kasprowego. Długość 600
mtr., różnica wzniesień 250 mtr.
Bramek 44. Znaczył ją p. Zylber~
man, który wyrobił sobie na to
monopol. Jest on jednak istotnie
znakomitym fachowcem, utrzymu
jącym stały kontakt z zagranicą.
Zwyciężył Markus Maier 117.4
sek., 2) Orlewicz 119,2, 3) Roehrl
(Austrja) 122,2, 4) Zajonc 129 4,
5) Bochenek 133,2, 6) Lipowski
136.4. 7) Schindler 144,2, 8) Chro
bak 156,2, 9) Galica 164,2, 10) Bajota (Kraków) 165. Startowało 35
zawodników. Bronisław Czech wy
cofał się po pierwszym nawrocie.
Schindler uważany przez pewne
sfery Zakopanego za najlepszego
zjazdowca Polski niesłusznie pomi
janego przez PZN„ nareszcie
startował po raz pierwszy i wy
pad! mizernie.
Wyjazd zjazdowców na czeską
stronę Tatr nie doszedł do skutku.

gracze. Daje się odczuwać brak nowych nazwisk.

Korespondencja

wodów jesiennych z ŁTSG. Rezerwa ŁKS-u już

Ożywienie

Sprawę rozstawienia zawodników na [ Sprawa Kozłowskiego i jego napaści
mistrzostwa pięściarskie Polski w Ło- na jednego z dziennikarzy była rozpa
dzi (34 — 26 kwietnia) rozpatrywał nal trywana przez zarząd PZB. Związek
swem ostattiiem posiedzeniu zarzad! zatwierdził orzeczenie Warszawskiego
PZB. Po dyskusji postanowiono odstą-' OZB co do winy pięściarza, natomiast
pić od zamiaru rozstawienia dwu naj-' uchylił wymiar kary (6 miesięcy dy
lepszych zawodników w każdej wadze, skwalifikacji z zawieszenem na 2 lataL
aby uniknąć protestów te strony okrę uznając go za zbyt nski i polecając po
gów. Ze względu na luki w regulami wtórne rozpatrzenie sprawy zarządów
nie sportowym PZB rozstawienie takie okręgu.
REPREZENTACJA ŁODZI ćwi
mogło być łatwo zaczepione przez nie czyBonoERSKA
pod okiem Konarzewskiego, szykując się
zadowolony okręg.
starannie do mistrzostw Polski. Opiekują się
PZU odrzucił projekt dopuszczenia nią Inż. Wolczyński.
MIĘDZYNARODOWY
MECZ
BOKSERSKI
do mistrzostw Polski bokserów — olim
— ŁÓDŹ, przewidziany na 8 maja
pijczyków. niezgloszonych przez okrę BERLIN
w Łodzi, nie dojdzie do skutku, gdyż nie
gi. PZB wyszedł z założenia, że nie mieckie władze bokserskie nie pozwalają
.
należy stwarzać niebezpiecznego pre startować swym bokserom w okresie przed
cedensu w tej sprawie.' W ten sposób olimpijskim.
*
Rotliolc, Jańczak i Kajnar nie będą, nie
Barkochba — Hasmonea mecz bok
stety, brali udziału pnzed Olimpiadą w
żadnym kilkudniowym turnieju pięściar serski rozegrany w hali Barkochby we
zakończył się
skm. Zaznaczyć należy, że Poznański wtorek w Warszawie
OZB uważa, iż Ra ta jak w wadze lek wynikiem remisowym 5:5. Wyniki tech
w- musza:
kiej jest w tej chwili bardziej warto niczne były następujące:
ściowym zawodnikiem od olimpijczyka Gutsatz (H) remisuje z Rybickim (B);
Kajnara i jego deleguje na mistrzo w. kogucia: Spilinan (H) nie rozstrzyg
stwa. Nieobecność tych zawodników nął walki z WoWowiczem (B): w. piór
na mistrzostwach nie jest bynajmniej kowa: Wagenfisch (H) biie na punkty
jednoznaczna ze skreśleniem ich z olim Ankiera (B): w. ledcka: Hakma-n (B)
pijskiej grupy bokserskiej.
wygrywa przez dyskwalifikację GrynSędziowie warszawscy ukarani utra szpaJia (H); w. pólśrednia: Dubrowicź
tą swych praw za niewykonanie obo (B) remisaje z Passem (H). Sędziował
wiązków na meczu bokserskim Warta p. Zylberman.
— Skoda (mierzenie bandaży), odwo
Mecz bokserski Kraków — Lwów
łali się od dyskwalifikacji do zarządu rozegrany zostanie z okazji zamknię
PZB. Zarząd związku wybrał specjal cia sezonu w dniu 3 maia we Lwowie.
ną komisję w składzie po. Cynka, inż. Mecz ten odbędzie się najprawdopo
Suligowski, dr. Szulc, która raz jesz dobniej na kortach LKT, które posiada
cze zbada calv zatarg.
ją obecnie doskonale warunki na urzą
dzanie podobnych imprez, gdyż dyspo
nują wygodnemi trybunami, będącemt
pozostałościami z sezonu hokejowego.

ny walczyć o utrzymanie się w klasie A, jak to

bowiem sktad drużyny jest płynny.
Przedostatnim w obecnej chwili jr**

WKS.

Był on Istotnie w jesieni ub. r. slaby. Sezon
towarzyski 1936 r. rozpoczął nie najgorzej, ale

formę

ma

r.|eskrystallzowaną.

jeszcze

drużyny

tworzą:

Pisarski,

Jóźwik,

Majewski,

Koch,

świątek, Lewandowski,

Trzon

Bleniaś,

Kępiński,

Stolarski,

Kam'iisai,

Włodarczyk, Kapreński.

Narazie nowych nabytków

nie zarejestrowano,

choć mówi się o wstąpieniu do WKS-u

kilku

graczy z Huraganu. Na przeszkodzie stanie tu

jednak

karencja,

to

też

WKS

swym składzie będzie rnusiał

przy

OSTROWIEC.
Strzelec — Strzelec (Iłża)
1:1. Bramki: dla Strzelca z Iłży — Ollewski,
(z karnego) —
dla
Strzelca z Ostrowca
Wojtowicz. Sędzia Baran. KŚZO 11 — TUR
7:0.
LUBLIN.
Hakoah — Hajpoet 4:3. „święta
wojna" zakończyła się zasłużonem zwycię
stwem blatonleblesklch. Zawody niniejsze by
ty inauguracją rozgrywek wiosennych o pu
har Lub.O.Z.P.N. Sędziował p. Moskal.
Hakoah — Wieniawa 3:1- Zawody towarzy
skie. Niespodziewana porażka A-kłasowców.
Sędziował p. świderski.
LUBARTÓW. Unja (Lublin) — Łewart 2:1.
Bramki: Bednarczyk (2), a dla Lewartu Szponar.
ZGIERZ. W poniedziałek gościł tu Ł.K.S.
I“ i został pokonany przez miejscowy Sokół
2:0. Bramki zdobył ;Bryszewski. Sędziował
p. Szumlewskl.
K.K.S. (Konstantynów) —
Boruta 4:3. T.U.R. — Sokół II 6:1.
KUTNO. Ł.K.S. (komb.) — Sokół 3:2. Go*
Karaslakiem,
Gbtklewlczem,
Pegzą,
Sędziwym. Bramki: Gątkiewlcz 2 i Karas.au

obecnym

poważnie praco

wać, aby wywindować się z szarego końca ta

beli.
Koniec stawki konkurentów zajmuje Makkabi.

Drużynie piłkarzy W.K.S. Śmigły
(Wilno) dziękujemy za pamięć i gra
Makkabi ciężką walką o utrzymanie się w naj tulujemy sukcesów
w Świętochłowi
wyższej klasie okręgowej. Obecnie Makkabi od cach.
mładza drużynę i uzdrawia swe stosunki weP. „AS", Przemyśl, Korespondenta
nętrzne.
wi.,
--------- zwolniła paru asów (Humec, Fren-I nie zamierzamy zmieniać. Błąd zauwakieł), ale «pewnością nie wyjdzie
------ - j«j to na zie. I żyliśmy. Z rękopisu nie skorzystamy.
P- Jan Strebs, Tczew. Oczywiście, te
Jej jesienny sktad przedstawia się nast.: Hirsz, ‘|
tak. Ludzie przekraczając 15,5 mtr. wy
Laucnburg, Frajdenrajch, Kora, Rotapel, Herszstawiają zawsze chlubne
świadectwo
kora, Rubinstajn II, Lubllńskl, L'brach I Gold
sportowi swego kraju.
Poziom młotu
berg.
jest beznadziejny, a postępy centymet
Jeśli popuścić nieco wodze fantazji, tabelkę rowe.
Więckowski to miotacz bardzo
z końcem mistrzostw 1935 3« możnaby sob e inteligentny i utalentowany,
ale bez
mniej więcej w taki sposób wyobrazić: 1) gru żadnych warunków na osiągnięcie wiel-_
pa walcząca o pierwsze miejsce: UT, ŁTSG, kiej klasy. Nic nie pomoże rutyna, gdy
Wima. 2) grupa środkowa: Widzew, SKS, PTC braknie wzrostu i 20 kg- wagi. Jest to
zresztą konkurencja wybitnie niepopu-1
I 3) grupa końcowa: ŁKS Ib., WKS, Burza,
lama i uprawiana namiętnie jedynie I
Makkabi.
(*■•>
przez tych, którzy w te) dziedzinie 11- I
Należy przypuszczać, iż mistrzostwa będą dla

dla gospodarzy Majchrowicz. Sędzia p. Kas
perek. Parowóz — Makabi 6:2.
ALEKSANDRÓW. Strzelec — R.F.W.G. (To
ruń) 6:1. Orlęta — T.K.S. 29 (Toruń) 8:0 ().
Najlepszy na boisku Pofczyńskl, zdobywca
czterech bramek.
Gryf (Tdtuń) — Sokół
(Aleksandrów) 8:0
Wymk w ringu wynosił 7:5 dla Sokola, jed
nakże dwie nadwagi miejscowych zawodni
ków zmieniły go. Najlepszym bokserem był
Urbański (w. piórkowa).
WŁOCŁAWEK. Mecz plng-pongowy T.K.S.
(Toruń) — Makabi przyniósł zwycięstwo za
służone gościom w stosunku 5:4. U gości wyOsmańskiego, u gospodarzy
różnić należy
Gomnera.

z

całego kraju

7 Tyra jem, a Traubc przegrywa przez k. o.
II r. z Zielińskim. Sędziowie: ring p. Oliwenszteln, punkty: Grodzicki ł Szpiro.
INOWROCŁAW.
Sokół V (Bydgoszcz) —
Cuiavła 1:0. Mistrzostwo kl. B. Gra na błot
nistym terenie była zwykłą kopaniną. Szczę
śliwą bramkę z rzutu karnego zyskuje Sokół
pod koniec gry.
RAWICZ. W święta odbyły się dwa spot
kania pomiędzy R.K.S. i Sokołem. R.K.S. po
konał dwukrotnie Sokoła w stosunku 1:0. Na
wyróżnienie u R.K.S. zasługują Mikołajczyk
i Łukowski I, u Sokoła Janiszewski i Ignaslak.

NOWY sącz.
Sendecja — Reprezentacja
N. Sącza 10:1 (5:1). Zawody na dochód podokręgu. Bramkami podzielili się: Hubert 4,
Mecz bokserskiGwiazda
________ — T.
_____
U....
R. ____
dat wyhonorowy
nik 10:6. Na pierwszem miejscu zawodnicy Andrel 3, Somoder 2 i Kippel 1,
Reprezen. zdobył Berknopf. Sę
Gwaizdy: Poznański blje Tomnicklego; Sko punkt dla
dziował p. Fin.emski.
wroński — Kurzawczyka; Szcr I remisuje z
DROHOBYCZ. Strzelec ..Polmin" — Koro
Gajewskim
I
Szer
II
z
Tomickim
II
Knopf
przegrywa
z
Butrykowsklm
przez j na 1:4 (1:2). Bramki zdobyli, dla Strzelca—
Jordan,
dla Korony — Steuerman 2, Mospan
t k. o. II r. Ollwenszteln wygrywa na pun- i
kły z Bleńklem; Popiołek przez t. k. o. III r. 2. Sędzia p. Flchtel.
Komendant P.W. i W.F. por. Steczkowski
mianowany został kapitanem.
KROSNO.
Ping-pongowe mistrzostwa dały
następujące rezultaty. Panowie: 1) Breitowicz
(Gfdeon), 2) Schreier (Gideon),
3) Bicder
(Gideon), 4) Pallasek M. (Krośnianka). Pa
nie: 1) Springerówna E. (Gideon), 2) Springerówna G. (Gideon).
Junjorzy:
1) Stryk
cza na międzynarodowe sukcesy.
(Haodorja), 2) Ablewicz (K. S. Gimnazjum).
P. Cz. Gwiazd. Ciechocinek Rękopis Turniej
pocieszenia wygrał Breiłowicz II (Gi
trudny do poprawienia Bezcelowe po deon).

wtarzanie nazwisk.
Trzeba pisać: w-'
muszą X zwyciężył Y przez tech. k o.
i t. p.
P. A. Fel., Grudziądz. Wyniki poda
liśmy już w numerze poniedziałkowym.
P. Koresp. Rzeszów Należało telefo
nicznie podać w poniedziałek drugi wy
nik-

P. Folbrycht, Gdynia. Po polsku pi
sał Wiktor Junosza „Siy Days“: dziś j
już chyba wyczerpane- Sprawdzić mo
żna w Głównej Księgarni Wojskowej
i tam prosić o spis powieści niemiec
kich.
P. P Zakrzewski, Drohobycz. Dziękujemy, ale nie skorzystamy

STANISŁAWÓW. Ukraina (Lwów) — Pro
tom 1:0. Ciężko wywalczone zwycięstwo Iwo
wian nad dobrze grającą B kl. drużyną. Adm.ra — Dror (Kołomyja) 6:0. Zawody o mi
strzostwo kl. B Ukraina (Lwów) — Strzelec,
Górka 7:1.
•ł
Resov,a — P.P.W. (Katowice)
3:2 (2:1). Resovia bez Pęcaka i Kotelnickiego, których z powodzeniem zastąpili Pielog
i Lis. Pierwszą bramkę uzyskuje w 20 młnuee dla Resoyii Kalemba z podania Wróbla.
w •> minut później Sanecki egzekwuje pcwnie rzut karny. Stan dla Resovil 2:0. Goście
w 2 minucie uzyskują przez Żychonia pierwszą bramkę. Po przerwie, w 23 minucie,
strzela 3-cią bramkę dla Rcsovii Wróbel, a
na 5 minut przed końcem gry sędzia dyk
tuje rzut karny przeciw Resovłi, który pew
nie strzela Żychoń, ustalając wynik 3:2. Sę
dziował p. Gałusza z Jarosławia.
TARNÓW. W drugi dzień Świąt odbył się

i

na boisku S.K.S. Tarnovłi wielki turniej e
puhar podokręgu. Stanęło na starcie tylko
część drużyn. Rozgrywki trwały 2 x 15 mtn..
finał zaś 2 x 30 min. Pierwsze» miejsce i puhar
zdobyła drużyna W. K. S. 16 p. p., gromiąc
w finale Mo.»cice w stosunku u:0 (2:v>. Gra
brutalna ze stała przewaga 16 p. p.. U zwy
cięzców wyróżniła się lewa strona
ataku.
Bramki zdobyli Menolecki 2, Buranka 2 oraz
Tauber. były gracz Naprzodu z Lipin.
Sę
dziował nicszczegóilnie p. mjr. Giuss. Na
grodę pocieszenia zdobyła drużyna Tamovi1,
zwyciężając K.P.W. Metal w stosunku 2:0.
Bramki uzyskał Wychodil I Sędziował dobrze
p. Gryl.
Inne wyniki: Łączność — Leliva 0:0. O
zwycięstwie
Łączności
zadecydował
bieg
sztafetowy. 16 p. p. _ Tamoria 1:0.
Ma
cice — Metal 1:0. 16 p. p. — Leliva 2:0. Mos
cice — Łączność 2:0.
Pocztowe P. W. (Katowice) — komb. Sam
jon — Jutrzenka 8:1. Zawody przyjacielskie.
Przez cały czas zawodów zdecydowną prze
wagę mają goście.
SOSNOWIEu. Rozegrane w drugi dzień ub.
świąt piłkarskie mecze towarzyskie w Zagłę
biu Dąbrowskie™ dały następujące wymki:
Iskra,
Siemianowice — S. T. S. Unja. Sos
nowiec 3:2 (3:0). Mecz rozegrano na stadio
nie Unji w Sosnowcu; gra naogół wyrówna
na; atak Unji
niedysponowany
strzałowo,
zmarnował szereg dogodnych pozycyj. Bramki
dla Unji strzelili: Dudek I Nowak z karnego;
dl» 5°^' l,e*y ‘«“nile - 2 i prawy łącznik 1.
....
. nic mlejacowa Sarmacja pokonała
06 Katowice w stosunku 1:0 (1:0). Jedvaa
bramkę strzeli! Richter. W przcdmeczu Owlazda pokonała
Sarmację Ib w stosunku 3:2
(2:1). Zagtęblanka Będzin — Naprzód Szonfk

bn,n*i dla
Zagtębianki
,cw'ński, dla gości środkawy napast-

K.S.M.
Niwka
— 09 mjmuwicc
Mysłowice 1:3
..........
...
iy (1:2).
• M.ecz rft*egrano w Niwce. Bramki dla Mysło| w,c “zyskali Latuslński — 2 i Narch, dla go’Podarzy honorową bramkę strzelił Drabik,
' Frzcdmecz rezerw 5:2 (2:1) dla K.S.M.
T.S.
c ^Dąbrowa
_ — K.S. Brygada StrzemleI 5Z?CC 3:0
•_ (0:0).
Towarzyski mecz klubów
B-klasowvch: hr«
B-klasowych;
bramki strzelili: Jamroz, Łysek
i Snopek.
Tytuł drużynowego mistrza Grodżca w ping
pongu zdobył KS. Solvay, hijąc drużynę So
koła 5:0 oraz K.S.M.H. 4:1. Mistrzostwo In
dywidualne uzyskał
Zbigniew Kołodziejczyk
z K.S. Solvay, bijąc wszystkich
przeciwni
ków. Organizacja zawodów dobra
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Kwintet z Budapesztu
ocenia zdobycze zaprawy lekkoatletycznej
Lekkoatleci polscy, przebywający w stkiem ułatwiłyby samym zawodnikom
Budapeszcie powrócili do kraju: Pław- korygowanie zakorzenionych błędów.“.
czyk. już 5go, .a Kwaśniewski. Gierut.o,
E. Luckhaus: „Jeśli chodzi o pozna
Zakrzewski i Luckhaus 9 b. in.
nie stylów i metody treningu skoków
Ze względu na to, że lekkoatleci ze i biegów krótkich, .bardzo dużo w Bu
społowo poraź pierwszy przebywali na dapeszcie skorzystałem. Żałuję, że nie
takim treningu zagranicznym pozwól- mogłem zmierzyć się z Węgrami na
my im wypowiedzieć się a odniesio jakitftikolwtoki aa wad ach, tembardziej.
że skocznie w Budapeszcie sa .bardzo
nych wrażeń.
elastyczne. W każdym razie dotych
P. M. Kwaśnewska: .JPoibyt w Bu czas jeszcze nigdy w podobnych wa
dapeszcie dobrze wpłynął na samopo runkach i o tak wczesnej porze roku nie
czucie. Kondycja znacznie się poprawi i przygotowywałem się do sezonu, to też
ła. niestety dolega mi naderwane ścię i z ciekawością oczekuję pierwszych za
gno wr nodze w czasie treningu skoku wodów’*.
■wwyż. Mam jednak wrażenie, że na
iNa uwagę zasługują jeszcze wyniki,
łiaihliższych zawodach będę jttó w nieuzyskane przez Polaków podczas tre
tlej formie".
ningów. A więc Gienutto potwierdzi!
U/. Gierutto: .(Poznałem bardzo wie Już częściowo swoje przewidywania co
le jeśli chodzi o styl, poprawiłem zna din dziesięcio-boju, uzyskując w kuli
cznie kondycję, a wszystko to wyko ! 14.EO, w dysku 44 m.. a w skoku o
rzystam dopiero w Polsce... Chodzi mi tyczce 3.50. Zakrzewski skakał stale
w pierwszym rzędzie o dziesięciobój, penad 3.60 o tyczce a pewnego razu
v którym będę chciał wykorzystać wa udało mu sie nawet przeskoczyć 3.80
runki fizyczne, a szczególnie wzrest“. (wynik lepszy w
U1UU.
od własnego ,„
rekordu
Mgr. Si. Zakrzewski:
Budapąsz- życiowego). Dobre są wyniki iPlawczytu wynoszę jaiknaj-lepsze wrażenia. Wyl^a:
o tyczce i 40-metrowe rziuty
jazdy takie winny odbywać s> czę-' dyskiem. Kwaśniewska rzucała ponad
ściej, tembardziej, że koszty nie są I W m. kulą. Luckhaus w przeddzień odzbyt wielkie — w danym wypadku na [ jazdu skoczył 14.63 w trójskoku.
5-ciu zawodników w ciągu miesiąca
E. L.
wypadło około 1000 zł. A korzyści są
znaczne ze względu na wiiadomości
teoretyczne i zetknięcie się na trenin
gach z klasowymi zawodnikami zagra
nicznymi. Moment ten jest szczególnie
ważny, gdyż klasę można zdobyć jedy
nie ćwicząc i startując z dobrymi za
wodnikami. Bardzoby się przydało fil
mowanie czołowych zawodników pol
skich. Filmy takie byłyby doskonałym
materiałem naukowym, a przedewszyPoznański Okręgowy Zw. Lekkoatle
tyczny inauguruje swój tegoroczny se
zon w najbliższą niedzielę XVI z kolei
biegiem na przełaj Kuriera Poznańskie
go, międzyokręgowem spotkaniem Po
morze — Poznań oraz biegiem na prze
łaj pań o mistrzostwo Polski- W ramach
tych zawodów odbędzie się wręczenie
Warcie nagrody prezesa PZLA, jako
najlepszemu klubowi lekkoatletyczne
mu Polski w ostatnich pięciu latach.
Wręczenia dokona osobiście p. inż Znaj
18
wozów
stanęło
na
starcie dowski. który w tym celu przybywa do
VIII samochodowego wyścigu uliczne Poznania. Jako delegat PZLA na bieg
go. Same nowe modele: Mercedes Ben- pań przyjeżdża wiceprezes p. Slachzą, Auto Unionu, Alfa Romeo, nawet ciak, jeden z uczestników pierwszego
stroniącego ostatnio od wyśoiigów Bu- biegu Kurjera Poznańskiegogatti. Ta batalia. otwierająca wielki se
Niedzielne zawody lekkoatletyczne
zoil samochodowy Europy, tylko dlate
go nie zakończyła się pogromem re POZLA wzbudziły duże zainteresowa
kordów, że padał deszcz i asfaltowe nie. Najpoważniejszym kandydatem na
szosy były niebezpiecznie śliskie; a zwycięzcę w biegu ..Kuriera Poznań
gdy nadomiar złego Włoch Brivio za- skiego“ jest Noji. który zwyciężył tak
oliwił szosę, kierowcy jechali w pierw że w roku ubiegłym przed Hartlikiem,
szej połowie ostrożnie. Dopiero potem który wygrał bieg w roku 1933 i 1934.
ruszyli pełnym gazem zwłaszcza, że
Nagrodę inż Znajdowskiego zdobyła
w czołowej grupie 4 wozów rozgorzala zacięta walka.
пиши. Walkę te rozstrzy.
tTzy
k’4T5l"S«
NURMI w NIEBEZPIECZEŃSTWIE
gnął pŚ
zwycięsko
1

Boks niemiecki w trudnem położeniu przed Olimpiadą
Berlin,

niełatwej

„olimpijskich { mistrzostw,
I
Campe. który powołuje się na wicemistrzo
tern sa
stwo olimpijskie z Los Angeles, musi też Je
mem zawiodła. Z drugiej strony triumfujący
szcze rsz udowodnić wyższości nad Muratechnicy wykazali zbyt wiele słabości, chwieli
Zwycięstwo
Campego
w
mistrzo
się zbyt często, aby lm bezkompromisowo chem.
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Każdego z obserwatorów ostatniego meczą
Polska — Niemcy w Warszawie zdziwić musi
zdobycie mistrzostwa w w. półciężkiej przez

kategorje
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H. GLINER

rowie. Czyżby renesans niemieckiej wagi mu j

kowskiego umieścił na zdobytej nagro
dzie napis ,,Klemens Biniakowski wal
nie przyczynił się do zdobycia tej na
grody dla K S. „Warta“
*
Z okazji dziesięciolecia .organizuje
Polskie Radjo oryginalną imprezę spor
tową. Będzie nią dnia 19 b. m. bieg
naprzelaj na 3 km, organizowany w
porozumieniu z odnośnemi Związkami
okręgowemi w 8-miu miejscowościach
Bieg odbędzie się równocześnie. Roz
pocznie go przemowa dyrektora pro
gramowego Polskiego Radja, poczem na
sygnał gongu dany z Warszawy wy
ruszą zawodnicy.
Bieg, a raczej 8 biegów transmitowa
nych będzie przez rozgłośnię Polskiego
Radja na całą Polskę, na zakończenie
podane zostaną wyniki.

West-

i

Najbardziej spaczone są wyniki w kategorjl
piórkowej.

tach słabości jedynem objawieniem. Tymcza
sem

Wlike

jak

od dojrzałości olimpijskiej.
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Schmedesie,

Rungem,

szych.

jak wiadomo Warta, uzyskując w pię
cioletnich bojach 799 p przed warszaw
skim AZS., który miał 660 p. Na zwy
cięstwo Warty złożyły się wyniki 35
zawodników, z których najskuteczniej
szym okazał się Klemens Biniakowski,
który sam zdobył 179 i pół p-, 2) Hel
iasz 138 p„ 3) K. Hoffman 64 p., 4) Le
sicki 41 p., 5) Mialkas 36 p., 6) Turczyk 34 p., 7) Marciniec 33 p.. 8) Iwań
ski 32 i pól p-. 9) Janowski 25 p. itd.
BINIAKOWSKI — BOHATER WARTY
Pierwsze miejsce Biniakowskiego nie
jest jednak jeszcze przez same punkty
należycie uwypuklone, gdyż liczyliś
my mu za biegi w sztafetach 1/4 punk
tów, podczas gdy dobre miejsca czy
zwycięstwa Warty w sztafecie to w
gtównej meirze jego zasługa To też za 1
rząd Warty doceniając zasługi Binla-1
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Jak we wszystkich innych krajach, tak sa

/Voue ujydaunlctao

WIELKA GRA”

>1
Pierwsza polska powieść sportowo

Są pisarze, którzy twierdzą, że w
powieści najTrudniejszą rzeczą jest
dobry tytuł; są też tacy, którzy do
wodzą, że najwięcej trzeba się namę
czyć nad ostatnim rozdziałem.
My pozwolimy sobie skromnie
stwierdzić, że na dobrą książkę skła
da się zarówno dobry tytuł, jak do
bry początek i koniec, a przedewszy
stkiem dobry jej środek.
Drugiem naszem twierdzeniem hę
dzie, że w książce Aleksandra Rek
szy ’ i Mariana Strzeleckiego p. t.
„Wielka gra“ wszystkie wymienione
] wyżej elementy składają się na cai łość wcale udatną.
Z _______
zaciekawieniem oczekiwano meczu
Tel-Aviv, 5 kwiecień.
_
Powieść „Wielka gra“ nie preten.
Taki już jest zwyczaj w Palestynie, z Hapoelem Tel-Avivskim. który uważe drużyna piłkarska z zagranicy, po- żany jest za jedną z najlepszych dru- I duje bynajmniej do wielkiej literału.
za meczami w TeJ-Avivie robi w tygo żyn w kraju, a przytem znajduje ona 1 ry; któ zechciałby ją potraktować w
| się pod kierunkiem technicznym inter- I len sposób, niech wogóle nie bierzc
dniu po dwa wypady na prowincje.
.
Oczywiście że męcząca podróż do Pa ; nacjonala Nemesza. Istotnie oglądali- l się do czytania.
lestyny i mnóstwo gier w kraju robi ' śmy wreszcie imprezę na niezłym ooJeśli natomast czytelnik pragnie w
i ziomie. Mecz, który zakończył się wyswoje.
To też wyniki osiągnięte no. przez ! nrkiem remisowym 2:2 byłby może I niej znaleźć prawdziwą znajomość
węgierskich piłkarzy nie są zachwyca i przyniósł jeszcze jeden nikły sukces polskich stosunków klubowych, jeśli
I Węgrów, gdyby nie postawa sędziego, chce się zapoznać z galerją naszych
jące.
Boeskay, drużyna ligowa z Budapesz I który już w pierwszych chwilach gry, działaczy,
kibiców i zawodników,
je_
'------ .
. . • »
tu, robi wrażenie jedenastki, która nie uznał prawidłowo strzelonej bram liżeli chce .przedewszystkiem
.
.podnieść
l przyjechała do słonecznej Palestyny ki.
i się na duchu i powiedzieć sobie —
na ,,lepszy" urlop. Poziom gry niski,
★
i przecież
może być lepiej
— niech
i------ ; ■
'
", .
t

„Uoztzarewenlc mślcrsKIt"
staje się udziałem Palestyny

Walorem drugim, dostępnym już
jednak raczej dla „wtajemniczonych“
jest podłożenie pod osoby działające
w „Wielkiej grze“ ludzi żywych, kto
rych każdy może dziś zobaczyć czy
to w klubie czy na boisku, czy wre
szcie w pokoju redakcyjnym.
Ten realizm „Wielkiej gry“, rea
lizm — rzecz jasna—nie dosłowny,
często bardzo dyskretny i przetopio.
ny w tyglu twórczości pisarskiej dru
giego autora p. Aleksandra Rekszy,
daje powieści rumieńce życia i w spo
sów bardzo istotny splata idealisty
czną treść z realnem tłem, na którern
się rozgrywa cała akcja.. Wreszcie
ostatni walor „Wielkiej gry“, to jej
dydaktyka, myśl przewodnia auto
rów, którzy znając stosunki w pol
skich klubach piłkarskich, na swój
sposób wołają na alarm i wskazują
dobitnie, że praca zespołowa może
dać tylko wtedy wielkie wyniki, gdy
przewodzi jej jednostka nieprzecięt
na, pełna serca i wiary w słuszność
swej sprawy.
Rzecz jaoiia,
jasna, że н„Wielka
gra
ixäcvä
’’ iviou o*
° “•,
pjerwsza powieść pisana przez dwu
autorów, notabene pisana w formie
1
odcinków,
’ULHIKGW, muoi
musi posiadać
uuoiauaś. swe uoim
uster--

Bcnz i Auto Uniom dopiero czwarty J Zabala ma zamiar zaatakować w nie
był Alfa Romeo, po którym o-biecywa- dzielę w Monachium rekord godzinny
no sobie tak wiele. Kierowca jego Nu-, Njirmiego. Argentyńczyk jest w forvolari prowadził сорта wda długo, do-1 nlje wiprosł znakomitej, (31:05 na 10
piero w 26-ei rundzie (wyścig ma 100 v|łn w hali). a że niedawno na treninrund po 3.182 klin.) minął go ( arac- KU [>rzebiegt 20 kim w 1:04:19 (rekord
cioła. mistrz Europy r. ub„ w 56-ei! światowy Nurmiego wynosi 1:04:38),
Stuck i w chwilę potem Varzi. varzi I
moj(la Ilłu .rokować ipowtodzenie.
szalonym finiszem wyszedł na drugie j Naturalnie ostatecznym celem ZabaF
miejsce, doszedł do Caraccioil-i na 200 jest powtórzenie zwycięstwa w mara
mtr.. ale potem Niemiec odsunął sic o tonie berlińskim.
2 klni., nie zdołał go jednak, jego je
Nurmi został zaproszony przez Korni
dynego wśród 9 kończących bieg, zdy
tet organizacyjny Olimpiady jako gość
stansować o okrążenie.
choć goście mają w swym zespole
Spośród znanych kierowców n.je' honorowy do Berlina.
dwóch doskonałych graczy jak Marskończyli wyścigu Chiron (startujący'
TOKIO CZY HELSINKI
kosz na prawem skrzydle i Varga w
no raz -pierwszy na Mercedes Benz). , Mecz Tokio— Helsinki.o zorganizo obronie. Za 4'50 funtów organizatorzy
Brivio. Brauclritsch. .Rosemeyer. Etan- 1
wanie Olimpiady w roku 1940 nie 70 mogliby stanowczo sprowadzić lepszą
celin. Rekord Faggiol-jego z r. ub. —i stal jeszcze rozstrzygnięty. Co praw drużynę.
3:23:08 nie został pobity.
Po pierwszym meczu z Makabi Telda hr. Baiłlet Latour jest zachwycony
Wyniki — 1) Caraccola (Mercedes) przygotowaniami Japonii d-o Igrzysk Aviv, kiedy wynik był 3:2 dla Węgier,
3:49:20.4. średno 83.195 tang., 2) Varz.i j a rząd japoński postanowił finansować zdawało się, że w dalszych rozgryw
kach wykażą oni swe umiejętności.
(Auto Union) 3:51:09.5. 3) o okrążenie ■ całkowicie Igrzyska.
Pomyliliśmy się — w spotkaniu z prze
Stuck (Auto Unionł 3::4921. 4) NuvoAle Helsinki .nie pozostają — w tyle; ciętną drużyną Makabi z Petach Tyk
larr (Alfa Romeo) 3:49:54.6. 5) o 3 okrążenia Fanina (Alfa Romeo) 3:49:56.9. też zapraszają BaDlet Latoura, też ma wy — wynik też był 3:2 dla Węgrów,
6) Yimillie (Bugatti) 3:51:14.9, 7) o 6 ja zapewnioną pomoc rządu, wzmac a decydująca bramka padła dopiero na
okrążeń Sommer (AIR), 8) o 13 okrą niają nadto swą ekspedycje do Berli 10 minut .przed końcem zawodów'. Nie
żeń Ghersi (Maseratti). 9) o 16 okrą na. aby zademonstrować swa siła. Już lepiej byle w Haifie. gdzie w spotka
żeń. zwycięzca pierwszego wyśógu dziś iest pewne, że d-.-i Niemiec wyie- niu z tamtejszym Hapoelem wynik
Wiłkams (Bugatti).
dzie przynajmniej 120 zawodników. ■ brzmią! 2:1 dla Węgrów.

Jeżeli już mowa o Węgrach — to „W ielką grę“ bierze do ręki z Pe>- bjt
mdłe «postawienie niektórych
.X— —ruch-u „„.«klin
Zirriorcbl rlrnM
-Vzaufaniem.
n «• f O M t A
•
...
■ •
dużo
narobiła (O
ta węgierska
dru nem
I jej postaci i pewne niedociągnięcia w
żyna pięściarska B. T. K. z Budapesz
Największym niewątpliwie walo toku akcji
tu. która bawiła w Egipcie. Wykorzy
rem tej książki jest fakt, że jeden z i ‘ O usterkach tych mówimy bez ostali to działacze bokserscy w Palesty
nie. Telefonicznie zakontraktowano dru jej autorów p. Marj. Strzelecki wy I gródek dlatego, że giną one jednak
żynę Szabo, puszczono w nich rekla korzystał w niej cały dorobek swej ' bez śladu w pozytywizmie nasta
mę, ba — sprzedawano nawet bilety. liczonej dziś już na dziesiątki lat wienia społecznego i dydaktycznego
Aż tu na kilka dni przed meczem na karjery miłośnika sportu, czynnego powieści oraz jej bezsprzecznych
deszła wiadomość, iż B. T. K. nie przy zawodnika i wreszcie działacza, któ. walorów czysto narracyjnych.
bedzie! Okazało sic, że Węgrzy mają 1 ry przeszedł wszelkie szczeble pracy
Dlatego też „Wielką grę“ z czypoturbowanych pani zawodników i wo
* organizacyjnej—od kierownika
sek. stem sumieniem możemy polecić za
leli zawrócić do domu. Tymczasem
,
.___ 1 ril i LIiiKti nnnr.p? związki nkrpROspółka Makabi, Hapoel straciła na tern
CJ> 1 klubu poprzez związki okręgo. równo młodemu pokoleniu połskich
20 funtów. Sprawa ma sie oprzeć o F. | we i ogólnopolskie, aż do Związku, sportowców, jak i... starym działa,
I. B
i Polskich
Związków
Sportowych . czom.
Aleksander Aleksandrowicz.
włącznie.
Inż. J. Grabowski

tylko połowę mojej wiedzy i doświadczenia, zno
kautujesz całą brygadę!
Flash wierzył tym słowom. Shadow był dlań
uosobieniem wysiłku gorliwości i doświadczenia,
którego brakło innym opiekunom. Scarp był
sprytny, lecz nigdy w życiu właściwie nie wal
czył. Hip i Max — również. Wszyscy oni mówili
Iz powagą i pewnością siebie o walkach, pięścia
rzach i boksie. Gdy porównało się jednak ich sło
wa
z ochrypłym, jąkającym się szeptem SamuclPOWIEŚĆ sa, uwagi
ich brzmiały niepoważnie, nie posiada
ły autorytetu.
Shadow wiedział o wszystkiem. a Flash słu
♦) ScarpulaH, słynny kiedyś, a obecnie zruj
nowany menażer, znajduje przypadkiem w budzie chał go ślepo. Wykonywał jego rozkazy. Ten
cyrkowej młodego siłacza o fenomenalnej budowie
ciała. Stary lis orientuje sie odrazu, że oto ma mały, pokryty bliznami człowieczek wszak po
przed sobą materiał na bokserskiego mistrza święcił dla boksu najlepsze lata swego życia. Po
świata, który może zapewnić swemu opiekunowi za pięściarstwem nie egzystowało dla niego nic...
dziesiątki tysięcy dolarów. Scarp wiąże chłopaka To było prawdziwe umiłowanie zawodu. Poza
oficjalnym kontraktem i odstępuję potowe udzia
łu Tollerowi, potentatowi nowojorskiemu boksu chwilami, gdy uczył młodych pięściarzy, Shadow
i finansów. Spotykają sic wszyscy w Chicago, aby był przedmiotem ogólnych docinków i naigry
omówić szczegóły interesu. Sprowadzony specja wali. Słyszał raz nawet, jak pewien jegomość,
lista od reklamy Max Blount, nawiasem mówiąc
nałogowy alkoholik, opracowuje regulamin prze który nigdy w życiu nie włożył rękawic bokser
kształcenia Flasha w gentelmana, a ex-mistrz wa skich, a przecież dorobił się majątku na walkach
gi muszej — Sliadow Samuels — przystępuję w ringu, nazwał go — wykończonym włóczę
z olbrzymem do treningu.
gą...
— Zrobię, Flash z ciebie szampjona — ma
— Ja, przegrałem niejedną walkę, gdyż nic
wiał
— ale pamiętaj, musisz być odważny. Mu
mogłem wytrzymać ciosów. Lecz ty, Flasli jesteś
silny i potrafisz zdobyć się na cios, który rzuci szę jeszcze sprawdzić, czy masz cios i jaki cios.
— Dobrze — rzekł Flash prostodusznie. —
przeciwnika do góry nogami. Pozatem masz
mocny kościec i potrafisz pochłonąć ciosy, za Uderz mnie. To się pokaźe.
Zaczekamy na tę próbę. Na wszystko jest
trzymać jc na sobie aż pierwszy ból uderzenia
zniknie zupełnie. Ho, lio!...Gdybym ja miał tc wa swój czas. Najpierw musisz nauczyć się przyjmo
wać ciosy. Niektórzy bokserzy rzucają się na
lory, byłbym szatnpjonem!
nie. To jest oczywiste samobójstwo. Sprytny pię
Shadow odsapnął chwilę i szeptał dalej:
— Ciekawa rzecz. Nie byłem tchórzem. Ni ściarz osłabia siłę uderzenia, tocząc się razem
gdy w życiu nie obleciał mnie strach. Nie anga z ciosem. Ja ci pokażę, jak to się robi. Ja ci
żowałem się też do robionych walk. Ale... do wszystko pokażę... Wtedy dopiero będziesz wal
kładny cios kładł mnie na deski aż do dziesię czył. I wtedy zobaczymy!...
ciu i następstw takiego ciosu nie potrafiłem, nie
*
mogłem uniknąć... Ty, jeżeli zdobędziesz choćby
Dni mijały, Flash i Shadow pracowali w ta»

jcmnicy, w jednej z pustych sal rezydencji C011niego. Shadow brał kredę i kreślił linje na podło
dze, które dzielił następnie na kwadraty, podob
nie jak dzieci przygotowują teren do zabawy
w „niebo i piekło“. Przcdewszystkięm wytłuma
czył Flashowi, że równowaga ciała podczas wal
ki zależy od pozycji jego nóg. Przesuwając nogi
chłopca z jednego numerowanego kwadratu na
drugi uczył chłopca utrzymania równowagi. Tu
właśnie kryla się tajemnica szybkości, «precyzji
i siły ciosu. Często też kazał chłopcu ćwiczyć
przed dużem lustrem.
— Gmach — powtarzał Shadow niejednokrot
nie — nie jest nigdy mocniejszym od fundamen
tów. Niektóre z największych mostów świata
sprawiają wrażenie, jakby spoczywały na cien
kich podpórkach: trzymają się jednak dlatego, że
ciężar ich jest równomiernie rozłożony. Jeżeli
weźmiemy kilkunastometrowy żóraw i ustawimy
go na dziesięciocalowej podstawie, będziemy mo
gli podnieść ciężar, który waży dziesięć razy ty
le co żóraw. To się nazywa równowaga. Z pię
ściarzem jest to samo. Pięściarz nie jest ani lep
szym, ani gorszym od swoich nóg. Słuchaj uważ
nie co ci mówię.
Flash słuchał. Flash . trenował, tańczył, fintował, ćwiczył. Poruszał się naturalnie, potem no
tował swe błędy. I z każdym dniem uśmiech na
twarzy Samuelsa wyrażał coraz większe zado
wolenie mistrza.
Flash uczył się. Był szybszy, pewniejszy,
bardziej dokładny. Nogi jego, rozstawione na po
czątku, skutkiem zmiany postawy pracowały te
raz lepiej, trzymały się bliżej siebie, nie tak sze
roko, jak dawniej. Po tych wstępnych ćwicze
niach, Shadow stawał vis a vis Flasha, poruszając
się jak przeciwnik. Kazał chłopcu uważać na sie
bie i gdy Flash tracił panowanie nad swemi no
gami, Shadow wyciągał ramię i pchał go wtył.
Pod temi łagodnemi razami olbrzym niejedno-

C.

O)

K. /lllen

YANKEE YAHOO

I

krotnię rozciągnął się na podłodze. Lecz za każ
dym razem notował błędy i dociekał przyczyn,
które spowodowały utratę tak cennej, tak wiele
znaczącej równowagi.
Przez cały ten okres Flash ani razu nie pod
niósł ręki. Pracował wyłącznie i jedynie nogami.
Wkrótce zaczął rozróżniać boczny wypad i rozu
mieć jego cel i znaczenie. Zrozumią, również, że
siła ciosu powstaje nie u góry, lecz u dołu — tam
właśnie, gdzie stopa dotyka ziemi. Że jedynie
w tym punkcie da się uzyskać opór, niezbędny
dla nadania ciosowi wagi i mocy. Były to cieka
we ćwiczenia, skomplikowane i nadzwyczaj ab
sorbujące. Ujawniły one brak wiedzy i umiejęt
ności, o co Flash nigdyby siebie nic posądzał.
Na tych trudnych ćwiczeniach minęło kilka
tygodni. Po każdym treningu Shadow masował
pupila. Wprawne palce weterana biegały szybko
i umiejętnie po zbolałych mięśniach "chłopca.
Flash przekona, się, że siła jego nic jest równo
miernie rozłożona. Wówczas gdy ręce łamały
podkowy, a ramiona i plecy rozrywały łańcuchy
nogi me odznaczały się niczem wybitnem Trzeba
było je wzmocnić^ rozwinąć. Shadow robi, też
wszystko, by wykonać to zadanie.
Poza pracą w pustyni pokoju.’obaj odbywali
długie spacery. Kilka, czasem kilkanaście mil po
twardych chodnikach wielkiego miasta. Scarp
kupił im mały samochód, na którym udawali się
na wieś i tam, na świeżem powietrzu, Shadow
prowadził auto podczas gdy Flash biegł obok,
czasem pięć, czasem sześć mil, aż tchu brakowa
ło mu w piersiach, a nogi trzęsły się od wysiłku
i zmęczenia.
Lecz chłopiec wyraźnie nabierał sił. Z każ
dym dniem nogi jego stawały się mocniejsze, bar
dziej wytrzymałe. Odczuwał wogóle przypływ
nowej energji, a Shadow uśmiechał się z zadowo
leniem...
C. d. n.
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Olimp jady nerwów polskich
Drżące łydki 12~tu naszych lekkoatletów w Paryżu
Olimpiadę mamy już na karku. Cały sport

niczyć do wysłania 2 — 3 ludzi, raczej dla

(11,2), a i to miał przedtem

polski robi ogromne wysiłki, aby w Berlinie

zademonstrowania swej przynależności do spo

zumienia

zareprezentować się godnie i wywalczyć jak-

łeczności sportowej całego świata,

Delegowano

najlepszą pozycję w tłumie wielkich przeciw

pobiegawczy

Ośrodkiem zainteresowań, jak zresztą było

jest drużyna

lekkoatletów,

ziutkie

której

przeciwko

minima,

których

na

sędzią

(11,4)

ostatni.

—

drobne nicporo- j

temat dwu

falstartów.

(11,5)

,

Weiss

ludzi.

trzepnął brawurowo Turka, a Sośnicki (11,6) po

(jako środek za

40-stu metrach wściekłego szprintu spuchł zu

Paryża

Przeprowadzono eliminacje,

ników z całego świata.

i dawniej,

do

jednak

z

12

zresztą

i

pełnie,

ni

kompromitacji),

wyprzedzając

również

jednak

zmaltre

towanego Łotysza.

prze

tak

Dobrowolski

Pewnie niejednego zdziwi, poco to aż 4-ech

najwięcej mamy do zawdzięczenia poważnych

ważnie nie dotrzymano i ruszono śmiało na

•okcesów. Powstaje pytanie ilu wysłać, kogo

przód w myśl hasta „jakoś to będzie“.

wysłać i za jaki wynik wysłać. Istnieje prze

Optymizm opierał się na logice wyjątkowo tajemnicę — mieli oni biegać następnie w szta
prymitywnej. Rozumiano mniejwlęcej w ten fecie. Dzięki Bogu Najwyższemu zrezygnowano
sposób: Ziffer wygrywa bieg 5 kim. w 16:20.1 'c8° POIn>'s*u'

cież cały szereg kryterjów, z których każde

Okazać się może słuszne lub fałszywe.

doświadczenia.

Dobrze

pomnieć je sobie zawczasu,

przy

będzie

aby nie powta

Szenajch jest szybki, jak myśl — wygrywa

i I Świętochowski (55.41)

zawsze i nikt go nie zmusza do większego
udziału

Polaków w

ostat

trzech

wysiłku. Szydłowski osiąga* na treningach fan

nich Oliimyjadach wskazuje bowiem wyraźnie

mu

się

właśnie

dalej

na -Igrzy-

|
na '
'
równocześnie dołożyć należy wszelkich wy- dzień, to samo Weiss, który ma już na roz- ,
psychikę polskiego za- [ kładzie „wielkiego" Jacksona.
I"
- ,• ,.
„
i
sitków, aby zmienić
Klasa Ccizika ■
ai
■
wodnika, wyjątkowo nieodporną, pełną ner- jest wielkością na nasze stosunki wogóle nleszej

lekkiej

atletyki,

wowych załamań,

a

aby

zwyciężyć,

ale

że

skach?

nawet Mstcrji.

postępy

dnia

z

Pierwszy

sukces,

czwarte

to

miejsce

Ko-

strzewskiego (2:01,6) w przedbiegu na 800 mtr.
Na 1500 mt. — ostatni (4:29). Jaworski, prze
dostatni

na 1500

(4:28,4),

na 800 mtr. biega

wogóle nie skończył. Stracił on głowę najkom-

Potniej i widząc po pierwszem okrążeniu bez
nadziejność sytuacji, runął naprzód jak burza,

minął wszystkich i... zemdlał. W szatni amery
A przecież to wszystko odbywa się na fata'-

nych bieżniach, bez dopingu, bez walki o wlel-

Pierwszą naszą wyprawę olimpijską do Pacechowała

robi

wymierną...

★
ryża,

Kostrzewski

obaj ostatni, o 30 mt.

5 za przedostatnim...

Co bedzie, jak oszczep j

tastyczne odległości.

na to, że nie wystarcza podnieść poziom na- ; ,,wyrwie“

(w nienajgor-

' głowę przez wspomnianego
wyżej Jacksona
i (23.4). Na 400 mtr. jeszcze gorzej: Oldak (55)

dreszczyk przechodził po krzyżu...

czarowań.

Szena!ch ostatni

szym czasie 22,8). Weiss — ostatni, pobity na

i uczepi się za Nurmim, to co będzie?

rzać dawnych błędów i uniknąć przykrych roz

Historja

•'la 200 mtr‘

i to z uśmiechem na ustach. Jeśli zatnie zęby

Mamy już za sobą szereg prób i trzykrotne
wielkie

szprinterów wysłano do Paryża? Otóż zdradzę

naiwność poprostu rekordo-

M stawkę.

Wspaniały

stadjon

w

Colombes

otoczenie słynnych rekordzistów zmusi

wa. Poziom polskiej lekkiej atletyki był bez-

nadziejny, to też należało się właściwie ogra i Pliwl«

naszych

zawodników

prawdziwie orlich

do

1

niewąt-

rozwinięcia

podczas których zo-

lotów,

■ stanie w pyt starta tabela

naszych

rekordzi-

stówł

1

herbowych,

piersiach.

które

Jak twierdzi

zawodnicy

nosili na

ówczesny sprawozdaw

ca z Igrzysk p. Semadcni, tarcze te byty dla

tego tak wielkie, aby wszyscy mogli odraza zo

baczyć, źe... „ci ostatni — to Polacy!'«

policzkiem,

a

odpoczywający

obok

biorąc go za zwycięzcę przedbiegu.

Potem przyszło 5 kim. Ziffer pobił Brazyiij-

czyka i

Meksykańczyka

już bez uśmiechu)

osiągając

(tym

razem

LEKKOATLECI POLSCY NA NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W PARYŻU
Stoją od lewej: Weiss, Cejzik, trener M. Bacąuet, Szydłowski, Dobrowolski, Szelestowski, Jaworski i Kostrzewski. Siedzą: Szenajch, Sośnicki, Oldak i Łukasiewicz

16:36. Szelestowski dał się

Szenajch

przybył

w

przedbiegu

sję sędziowską, która mu przyznała przedosta
tnie miejsce. Czas — nieznany.

Adamczak w skoku o tyczce odpadł przy wy

ostatni

o metr mniej, niż na eliminacjach!

sokości 3,40 mtr.

35,70.

Równie

wyników, ale

Jedenaste

miejsce Cejzka w dzicsięcioboju (6319 p.) by

Szydłowski rzucił oszczepem 46 mtr., a dys

kiem

Zaczęto się od pogromu szprinterów. Najlep
szy

potężnym

zawodnicy gratulowali Jaworskiemu serdecznie,

zdublować tyle razy, że zmylił zupełnie komi

Orle loty zostały jednak na olbrzymich tarczach

kańskiej tęgi masażysta przywróci! mu zmysły

słabych

wyników

przedtem w kraju nie osiągnął.

ło jedyną, bardzo względną zresztą pociechą.

nigdy

A wiec bilans poprostu koszmarny. Na dosko

Sośnicki sko

nałej bieżni, w gronie wleldch konkurentów, za

czył wdał 5,67 mt., a więc prawie dokładnie ' wodnicy

polscy

nietytko

nłc

poprawili

w większości wypadków obniżyli

je o pełna klasę. Przygnieceni wyższością prze
ciwników,

zrażeni

które w kraju

swych

bezskutecznością

przynosiły

wysiłków,

im sukcesy,

wycho

nlach przy każdym prawie wyniku polskiego

z»-

wodnik« czytamy: nerwy zawiodły, nerwy niedopisały. Co się stało?, nerwy, nerwy...

A

jednak o nerwach zapomniano, gdy

roz

dzili na start z latająccmi łydkami, stremowa

poczęto szukać przyczyn skandalicznego niepo

ni wprost do obłędu. W ówczesnych sprawozda

wodzenia. A więc kiepskie przygotowania I „fa

talna kuchnia

na

Battignollcs“.

niestrawna i za skąpa.

„la sam nic nie wiem

7ato

sterdamie, znowu kuchnia

99

Kuchnia

była

później, w Am

położyła na łopatki

kilku zawodników. Była... za dobra i za obfi-

ta!
Zawodnicy,

Rozmowa z Hugo Meislem o meczach polsko-austriackich

zrozpaczeni

kompromitacją,

do-

chodzili do wniosków dużo bardziej fantastycz

nych. Byt naprzyklad

taki

wypadek — kilku

Wiedeń w kwietniu.

pana. Ruchy jego niespokojne, wi czaja publiczność do wielkich im jeszcze wejść w rachubę termin 17 biegaczy, po niechlubnem zakończeniu oHmpijdać czasu ma niewiele. Co chwila prez, kosztem spotkań klubowych. maja. Jeden zespół walczyłby z skiej karjery, zajrzało do szatni amerykańskiej,
Łatwiej jest w Wiedniu stanąć zerka na stosy listów, papierów,
— W bieżącym roku zajęliśmy Włochami, drugi mógłby ewentual W szatni było pusto, ale na stole stała wielki
przed obliczem ministra, aniżeli dc teczek rozwalonych na biurku. już trzy terminy. Na półwyspie nie pojechać do Polski. Inna mo butelka „embrocation'* do smarowania przy ma
stać się do Hugona Meisla, zwła Rozmowa toczy się więc w przy- iberyjskim — z Hiszpanią i Portu żliwość zupełnie nie wchodzi w sażu, Butekę momentalnie zarekwirowano, po
BORENSZTEIN
szcza w okresie tak podnieconym,
galia — z Czechosłowacją i teraz rachubę. Oddzielny termin dla Pol czem wszyscy udali się do własnej szatni, roze
dawny bokser Makabi warszaw jak przeddzień meczu Austrja — spieszonem tempie.
brali do naga 1 wysmarowali się płynem od
— Chce pan wiedzieć coś o me z Węgrami. Najbliższy mecz to z ski jest rzeczą wykluczoną, przy stóp do głów.
skiej, podczas pobytu w Palesty Węgry.
Angłją, a .potem 17 maja nadkontyn tej ciasnocie. Ale i 17 maja nie jest
nie trenuje razem z b. mistrzem Wreszcie dopiąłem swego i sie czu Polska - Austrja? Niestety. Ja gentowy z Włochami.
pewny. Termin ten jest własnością i — Otóż to właśnie — odezwał się jeden z
sam
niczego
nie
wiem.
Wczoraj
nieszczęsnych reprezentantów — gdyby tę oudzę naprzeciw starszego łysego
Austrii Laubem (na lewo)
dzwonił do mnie inż. Przeworski — Nie maim więc zupełnie termi k;ubów, na których cel gramy. Od telkę udało się nam znaleźć wcześniej, inaczełby
klubów
więc
zależy,
czy
zechcianów
dla
Polski
Mecz
z
Anglją
od

z Warszawy i jeszcze raz dopomi
to wszystko wyglądało...
nał się o drużynę austrjacką. Tym bywa się w dzień powszedni, a po- łyby wystać graczy do Warsza Brak cudownej butekl i fatalna kuchnia na
czasem, nie wiem co robić. Jeste zatem termin jest również nadkon- wy.
Br.ttlgnolk-ł odebrały siły i skuteczonść naszej
śmy w krytycznej sytuacji. „My“, tyngentowy, musimy więc klubom
— Mogę pana zapewnić, że bar reprezentacji. Później już to się nie powtórzyło,
to znaczy nie związek, lecz kluby, specjalnie za graczy zapłacić coś dzobym chciat spełnić życzenie ale nerwy, rozdygotane, obezwładniające ner
które borykają się z trudnościami poza normalną stawką. Mógłby P Z. P. N.-u, z którym łączą nas jak wy, pozostały, niestety, na użytek 1 dla daw
finansowemi. Nasza publiczność
najserdeczniejsze stosunki, w tej szych polskich wypraw olimpijskich.
jest zupełnie zblazowana i chodzi
chwili jednak jesteśmy w takiej sy
(D. c. n.)
tylko na wielkie imprezy. Przy
tuacji, że nic przyrzec nie możemy
zwyczaiła się do wielkich spotkań
Będę się starał. Muszę zaznaczyć,
międzypaństwowych, co odbiło Sukcesy wiedeńczyków że ofert mamy pełne stosy. W tej
się na kasie poszczególnych klu
oto teczce widzi pan zaproszenie z [
Wiedeń, w kwietniu 1936. Bukaresztu. Zagrzebia czy Mądry-1
bów. Dziś na pizeciętnym meczu
ligowym nie bywa więcej niż 3000
Najpoważniejszą chyba europejską tu. Mamy ich pełno, nie sposób1
' widzów. Z czego więc mają się imprezą świąteczną by' turniej pitkar-1 wszystkiemi się zajmować.
I
■ kluby utrzymywać? Wydatki są ski odbyty tutaj ze współudziałem 4' — Na jesieni sprawa byłaby jużi
i kolosalne. W rezultacie kluby nie 1 drużyn zaliczających się do ekstraklasy I łatwiejsza. Wówczas spewnością I
| chcą dawać swoich graczy do re- kontynentu- Wiedeński Rapid i Austrja ! udałoby mi się wysłać nasz — mo
prezentacyj i domagają się ograni zaprosiły praską_ Spartę
. . i budapeszteń- > że i pierwszy — zespół do War-1
czenia liczby spotkań międzypań- . ską Hungarję. Jak wiadomo stoją one szawy. Chcę w tern miejscu pod-i
stwowych.
' na czele tabel mistrzowskich swoicti kreślić, że coraz bardziej odstępu-'
I krajów.
— Postanowiliśmy przyjść klu- i w Wiedniu nie wróżono własnym jemy od zwyczaju rozgrywania J
aU J •
_
_ —— — _ _ *
jednego dnia kilku meczy. System'
bom z-W pomocą ai rozegrać MA
na Jich
! drużynom __
powodzenia w spotkaniu z j
cel międzypaństwowy mecz z Ita tak silnymi przeciwnikami- W Sparcle ' ten nie dał spodziewanych rezul* j
SZCZEŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
lią. Cały zysk idzie do kasy klu gra przecież ośmiu piłkarzy narodowej tatów.
Na wyścigach motocyklowych w Nowym Jorku jeden z zawodni bów. To jest doraźna pomoc, cho reprezentacji czeskiej — tej. która za — Spotkanie więc naszych pił-'
ków wywrócił się na maszynę jadącego obok rywala, jednak ciaż w skutkach niezbyt szczęśli ledwie przed 3-ma tygodniami osiągnę karzy z Austrją ma w bieżącym
w Wiedniu wynik remisowy (1:1) z roku mafo szans?
,
wa, bo w dalszym ciągu przyzwy- ła
wyszedł z wypadku bez najmniejszego szwanku
reprezentacją Austrii. Pozatem na śród
|
—
Uczynię
wszystko,
by
uczy-i
ku ataku grał znakomity Belg, Braine,
a na lewem skrzydle Węgier, Kalocsay, nić zadość zaproszeniu Polaków i
którzy w teamie nie mogą brać udziału będę się starał doprowadzić zawoj dy do skutku jeszcze w wiosenspowodu obcego obywatelstwa.
Równie wysoko ceniono Hungarję j nym okresie. Za kilka dni będę mo
znajdującą się pod kierownictwem je że już wiedział coś bardziej kon
dnego z najlepszych trenerów europej kretnego — kończy mój interle*
HUGO MEISL
skich, Schaffera. Toteż wyniki powita kirtor.
zie letnim, nie powinien przemienić się dobrze ze swego zadania, że będą w stu
szef pifkarstwa austriackiego, z

To mi turniej!

O mocne fundamenty pifkarstwa

P.Z.P.N. organizuje specjalne mistrzostwa juniorów'
I
Projekt referenta wyszkoleniowego
PZPN p. Kuchara zorganizowania mi
strzostw juniorów wywołał w sferach
pjlikarskich głośne’ echo. Kluby zrozu
miały, że tym razem nie wystarczy rzu
cać wielkie słówka o pracy nad mło
dzieżą, ale trzeba będzie wykazać się
też czynami.
Do PZPN napływają już liczne zapy
tania w kwestii organizacji turnieju,
przyczem n. p. Poznań, który urządza
rok rocznie podobną konkurencję o spo
cjalny puhar. prosi, by uznano ją rów
nocześnie jako mistrzowską. Truaność
nasuwa tylko uzgodnienie wieku. Udzial w puharze poznańskim mogą brać
chłopcy 18-stoletni, podczas gdy pro
jekt opracowany przez p. Kuchara,
przewiduje udział w mistrzostwach jun
jorów jedynie graczy roczników 1919 1
1920. W wyjątkowym wypadku mogą
być dopuszczeni chłopcy
rocznika
1921, o ile będą fizycznie odpowiednio
uzdolnieni.
BEZ PROCEDURY KARNEJ.

Propozycje referenta wyszkolenio
wego, które czekają zatwierdzenia
przez Zarząd, są wogóle bardzo cieka
we.
Wyszedł on ze słusznego założenia,
te turniej junorów. z finałami w obo-

tylko w walkę o punkty i o lepsze miej
sca, ale ma być równocześnie szkołą
charakterów j dobrych zasad sporto
wych. Z tego też względu odrzuca p.
Kuchar zasadniczo procedury karne z
WG i D itp. instancjami.
•
Przekroczenia na boisku karane bę
dą tylko napomnieniem względnie czasowem wykluczeniem (na wzór przepi
sów hokejowych). W wypadku bardzo
ciężkiego przewinienia przewidziane
jest zupełne wykluczenie gracza co
równocześnie pociąga za sobą dla dru
żyny utratę pół punktu. W ten sposób
chce p. Kuchar unaocznić chłopcom
szkodę, jaką wyrządza całości niesfor
na jednostka!
MŁODYM — SĘDZIUJĄ MŁODZI!

Ciekawie rozwiązana jest kwestia sę
dziowska. Zasadniczo zawody młodzie
ży prowadzić mają sami młodzi. Będzie
z tego podwójna korzyść. Po pierwsze
przyzwyczai się młodzież do samodziel
ności, a pozatem przygotuje się też
odpowiedni narybek sędziowstci. Kto
wie, czy wśród młodzików niezepsutych intrygami i osobistemi ambicjami
nie znajdzie się doskonały materiał na
przyszłych wielkich arbitrów. Jesteśmy
niemal pewni że młodzi wywiąźą się

procentach sumienni i obiektywni.
Postanowienia przewidują dalej, żr
kluby mogą do mistrzostw junjonków
wystawić kilka drużyn, które zostaną
rozdzielone pomiędzy różne grupy. Za
sadniczo każda drużyna mieć musi wla
snego kierownika, który będzie ia też
wprowadzać na boisko.
Ściśle nrzewidziany jest też cały ce
remoniał meczu. Drużyny po wejściu
na boisko z kierownikami na czele za
poznają się, poczem witają się z publi
cznością. Po ukończeniu meczu obowią
ruje bezwzględnie okrzyk pożegnalny.
Nie chodzi tu o małpowanie obcych
wzorów .lecz o racjonalne wychowanie
młodzieży, o wpojenie jej pewnych obowiązków i dyscypliny,* która nie mo
że ulegać rozprzężeniu, zależnie od ta
kiego czy innego spotkania.
Sprawami mistrzostw juniorów 0kręgu zajmować się będą specjalnie re
ferenci. w ich reku skupia się wszyst
kie agendy, zarówno dyscypliny jak •
weryfikacji.
Tegoroczny turniej mieć będzie cha
rakter próbny, uzyskane doświadcze
nia pozwolą w przyszłych latach na
szersze jeszcze rozbudowanie całej ak
cji

no z entuzjazmem i niekłamana rado
ścią. Zajęcie dwóch pierwszych miejsc
przez Austrię i Rapid uważa się za pia
ster na bolącą ranę remisu z Czechami
i przegranej z Węgrami.
Publiczność — i prasa — jest przeko ,
nana, że wyniki spotkań reprezentacją
narodowych nie są miarodajne, że skład
drużyny austriackiej był zestawiony
nieszczęśliwie i że futbol tutejszy nadal,
albo lepiej: znów, znajduje się na wyI żynach nieprześcignionych przez żadne
I go z sąsiednich konkurentów. Najpierwi wygrywa z Hungarją Admira (w Budai peszcie), teraz robi to Austria (nie od! grywająca poważniejszej roli w mi
strzostwach krajowych), — a wreszcie
trzeci przedstawiciel Ratpid remisuje —
Do tego dołączyła się wiadomość o
zwycięstwie Viennv nad Ujpestem na
neutralnym grucie w Amsterdamie 1:0.
Jeszcze większy triumf był udzia
łem wiedeńczyków w walce z Czecha
mi Wiele wody upłynęło już od czasu
kiedy Sparta była gromiona w stosun
ku 5:1, tak jak się to stało w spotkaniu
z Rapidem. Prawda, Czesi zrobili dwie
bramki samobójcze; prawda, boisko by
lo ciężkie i mokre, ale było ono rów- j
nież ciężkie i mokre dla przeciwnika.

(ns).

Lulan.

'

Maur. Lip.

którym wywiad drukujemy obok

ELIMINACJA KOLARZY SZWAJCARJl
dla wyznaczenia składu na Olimpiadę. U góry mistrz Wägelin,
a niżej Bollinger. Ci dwaj wystąpią zapewne w Berlinie.
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