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w' Bournemouth
Bournemouth, niedziela.

Członkowie zespołu puharowego
Płd. Afryki zaraz po przyjeździe do
Southampton, udali się wprost do
Bournemouth, aby odpocząć i roz
począć treningi do mistrzostw Anglj' na kortach twardych.
Wobec tego musiałem dziś wcze
Snym rankiem odbyć tę stumilową
podróż automobilem, aby przyjrzeć
się ich treningowi i nawiązać kon
takt. Na szczęście zastałem naszych
przeciwników (z wyjątkiem Kirfcy'ego) na kortach West Hauts

Clubu, zawzięcie trenujących; mu AFRYKANCZYCY PRZEGRYWAJĄ
szę przyznać, iż biorąc pod uwagę Korty Bournetnouth stały pod
parotygodniową podróż morzem i znakiem klęski teniiisiistów pł'd. azaledwie parodniowy trening na irykańskich. iPo dwu dniach pięciu
kortach twardych, do których nie z nich Megło na piacti, a tylko
są przyzwyczajeni (w Płd. Afryce Faręuaharson kroczy od zwycię
grają na kortach gliniastych, albo stwa do zwycięstwa, EDmtoowaii
z mrówczych jaj), gra ich mi .się afrykańczyców przytem n:e wielcy
bardzo podobała. Zwłaszcza mło giacze, ale przeciętności, co tern
dzież Bertram, Muir, Hendrie, a w dobitniej świadczy o Hradności ak.i
szczególności Musgrove, ma zadat matyzacji w Europie.
ki (wzrost, kolosalna siła) na mi Pocieszającym dla nas faktem
jest przćdewszystkiem słaba for
strza świata.
ma
Kirbyetgo, który z trudem po
Skład zespołu nie został ostate
małego Anglika GocIŁseła
cznie wyznaczony, w każdym bądź konał
6:4,
4:6,
6:2, 5:2 ser. Godl ęii.
razie . Farquharson będzie pierw który ma 4:6,
już na rozkładzie Avoszym singlistą i dublistą; co do Kir ryego i Perryego,
skeczował z po
by‘ego jeszcze nic nie wiadomo,
wodu
skręcenia
nogi;
w drugiej
jest on podobno zniechęcony, gra
źle, bo grał za dużo, i jeżeli nie wy rundzie iPlrenn, który w pięciu se
tach pobił ODtffa gładko -rozprawił J. HENDRIE — IV. MUIR — N. S. FARQUHARSON — MAX BERTRAM — UZ. MURGROVE
każę dobrej formy w mistrzostwach się
ASrytkiańczykriem, bijąc go 6:3, członkowie davis-cupowej drużyny pld.-afrykańskiej, która zmierzy swe siły iv przyszłym tygod
Anglji, będzie zastąpiony przez 6:3,z6:1.
Zdaje się, że Płd. Afryka
Bertrama w singlu, a przez Hen- definitywnie
niu z Polską. Na zdjęciu brak jest Kirbyego, który odpoczywa w Lo ndynie.
zrezygnuje z uslmig
driego w dublu.
Kirbyego w- mscziu z Po'1 (<a, tak
Zaraz po mistrzostwach 4Anglji, Głęboki jest kryzys jego formy.
zespół davis-cupowy wyjeżdża na
Benram, który ma zastąpić ewen
mecz z Niemcami w składzie 4-ch u-ałn-ie Kirbytego w singlach, też
graczy, a potem do Warszawy.
jed.-ak nfe olśnił. Po zwycięstwie
Farquharson się roztył, podtatu- nad Herancm 6:2, 6:0, 6:3, przegrał
Rournemouth
wrnkeł. Dochodzi do pól-fśnału dubla,. Bertram Robert Henry Maxwell usiał troszeczkę, ale jego podcięty glacko- z naszym znajomym Avo- Poniżej podaję biografie tenisowe ze przegrywaiąc z Borotrą i Brug- rodził się w Roodepoorte w Transwaabachkand jest bardzo niebezpiecz ,rym w stosunku 2:6, 1:6, 5:7.
społu Davis Cup'owego Pol. Afryki non 5:7, 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. W singlu lu 11-go lutego 1911 roku, ukończy!
ny. wymaga bezustannego śledze Farąuhairson pokęnal najpierw FłrZiffłMson Norman Gordon, uro bije F. J. Perrvego w pięciu setach. wyższa szkołę w Pretorii. Już w 1927
nia piłki; wogóle rwie się on do Szwajcara Aeschiimana 6:2, 7:5, dził się w Johannesburg!! 18-go lipca Pozatem tegoż roku po Wimbledonie i 28 wygrywa mistrzostwa juniorów
siatki przy każdej sposobności, a Dawidem. W drugiej rundzie Far- 1907 r., ukończy! szkolę „Króla Edwar wygrywa singla i dubla w mistrzo Transwaalu; w 1931 jest finalistą mi
da VH-go, oraz uniwersytet w Cam stwach Walii, reprezentuje Pin. Afry strzostw Poł. Afryki w singlu (bije
że ma kolosalną krzyżowana piłkę ąnharson wygrał z Gandar Powe bridge.
przecinko „International Club of O. G. Kirby'ego w trzech setach); w
i dobry smecz, jest bardzo niebez rem 6:4, 6:0, 6:2, który w pierw Rozpoczyna swą karierę tenisową kę
England“ odwiedza Płd. Afrykę, oraz 1932 wygrywa singla Pot. Afryki; w
pieczny. Dlatego należy go trzymać I szej iruidzie pobitł Mc. Phafla. Ri- wygrywając mistrzostwa juniorów w wygrywa mistrzostwa Pld. Afryki w 1934 reprezentuje Pol. Afrykę przeciw
na końcu kortu, a jeżeli będzie przy tchhie wygrał z Mussgrowem 6:4, 1923. 4 i 5-ym roku, w 1927 — 31. 33 singlu i mixeie. Jego tegoroczne suk ko zespołowi Anglji, odwiedzającemu
siatce, to go poczęstować od czasu 9:7, 2:6, 8:6, poczem przegrał z reprezentuje Pld. Afrykę w Davis Cu cesy są już znane.
P. Afrykę.
do czasu leciusieńką niziutką piłe Petersem 2:6, 4:6, 3:6. Hendrie pie, w 1929 jest kapitanem uniwersyte Ulubionetn uderzeniem jest pól fore
O Hendriem dużo się dowiedzieć nie
czką po nogach; on tego nie lubi— wygrał z BiilliPigtone-ni 6:2, 6:3. tu w Cambridge. W 1931, dochodzi do hand—drive, przycięty backhand i mogłem,
zresztą będzie on tylko drugą
przyzwyczajony jest do skracania i 2:6, 8:6, by przegrać z Lee 0:6, 4:6, finału dubla wraz z V. S. Kirbym w wprost fenomenalny voley i smecz .
rezerwą w dublu.
Estejot.
Paryżu.
Wygrywa
singla,
dubla
i
Kirby,
Vernan
S.
urodzi!
się
w
Dur

2:6.
Mur
przegrał
z
W
Udem
2:6,
krzyżowaniu wściekłych drajwów,
mixta
Północnego
Transwalu
w
1931,
ban.
22
czerwca
1911
r.
Już
w
1929
bitych przez przeciwników zdener 75, 3:6, 6:8, a -Wiłdego pobili Sharpe 32. 33 oraz mixta w 1930 i 1933 r., po- reprezentuje Pld. Afrykę przeciwko
wowanych jego obecnością przy 5:7, 6:2, 6:1, 6:4.
singla w 1931 i 31 Wschodnich i Anśiji, bijąc Austina i Gregory —
Wśród pań seoo-rilta Lizana oi-e zatem
siatce.
Zachodnich Prowincyj
Południowej dwukrotnie . w . Durbanie i Cape wykazała dotąd rewelacyjnej for Afryki.
Town. Wielokrotnie wygrywa mi
Zresztą nie święci garnki lepią, my.
Ikltórą zapowiadała. W trze W Wimbledonie (1933) dochodzi do strzostwo Pol Afryki w dublu w 1928,
zarówno Tłoczyński, a jak słysza ciej .rundzie
przegrała z Wbintting finału mixta z mrs. M. Heeley prze z G.. Eaglestone. w 1929 z J. J. Con
łem, i Hebda, jak im się chce, po
grywając z von Crammem i Krah- don w 1931 i 1933 z N. S. Farguharsta li 3:6. 6:4, 4:6,
trafią grać w tenisa.

Sulwctti naszych przeciwników

Estejot.

Zarówno fanatycy jak i znawcy
pjflkamstwa śląskiego zaskoczeń'
zostali niepojętą dla nich Męską,
jaką penósł Ruch w ubiegłą nie
dzielę. O szerokiim oddźwięku nie
spodziewanej pc-raźfci świad!:izy
stos listów, jaki -nadszedł pod adre
sem Wufcu górno Wąskiego z rtajibardzćej odegłych zakiąlJków na
szego kraj a W korespondełcji
wieiłratfe mistrza nawowa po

RYAN KAPITULUJE.

Miss Elizabeth Ryan postanowiła wy
cofać się z czynnego życia sportowe
go. Jedna z największych tenisistek
świata ug ęta się pod ciężarem lat.
Mimo iż nigdy nie wygrała ona sin
gla pań w Wimhjędonic. jest rekordzist
ką mistrzostw świata. Żaden mężczyz
na, żadna kobieta nie zdobyła tylu ty
tułów m strzowskich, ile ona w dub
lach i w mikście; nikt też nie pobił jei
tckordu nagród, wygranych w ciągu
jednego sezonu.
Miss Ryan była naj-lepszą dubłistką
świata. W roku 1914 wygrała po raz
Pierwszy w Wimbledonie dubla pań z
m ss Morton. Wraz z Lenglen triumfu
je w latach 1919-19’3 i w 1925;zWills
Moody w 1927 i 1930, z Mathieu w
1933 i 1934. Miksta wygrała w latach
1921 i 1923 z Lycettem, w 1934 z Humteren, w 1928 ze Sepcerem, w' 1930 z
Crawfordent i w 1932 z Maierem.

son.
W 1931 zaprezentuje Afrykę w’ Da
vis
Cupie przeciwko Niemcom, Irlandii
części do wytrwania, życząc haj- i Anglji,
tegoż roku dochodzi
Gtfczanom ponownego zdobycia ty do finału pozatem
dubla (z Farguharsonem) w
tau mistrzowskiego. łon i, których Paryżu i wygrywa niezliczoną ilość
wddocznie sensacja Jódzika przeję I mniejszych turniej! angietekicłf, jak Mi
ła do szpilku, proszą o 'bardziej do strzostwo Derbyshire, Szkocji, Walji,
_ ______
______ .
I Północnej Anglii i: Kenta.
kładne
d'âne_____
co do_porażki.
Zaraąid Ruchu rZe jest oczywi- I W 1932 wygrywa dubla Poł. Transście w stanie tego powiedzieć wszy ^aalu oraz mixta Pol. Afryki w 1933.
Jest członkiem zespołu Davis Cup w
stlko je diak upewniła nats, żę listy Europie,
wygrywa 13 turniejów w Anglji
przyjął z prawdziwą satysfakcją W 1934 wygrywa
singla w Estoril (Por
do wiadomości. .
tugalja), wyjeżdża do Ameryki i do
chodzi do półfinału mistrzostw Amery
ki w singlu (bijać F. X. Shieldsa), wy
grywa mixta (z mis James)) w Los An
geles, jedzie do Autralji i bierze udział
w turniejach i meczach tenisowych urządzanych w związku z uroczystością
; mi setnej rocznicy Melbourne.
I

PORAŻKA RUCHU — CIOS DLA ŚLĄSKA

MAX BERTRAM

I

I
I

MAX BAER
w karykaturze francuskiej.

NA SERPENTYNACH MONTE CARLO
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK
spotkał Czecha Caske na mistrzostwach Włoch w spotkaniu z odbyły sic wielkie wyścigi samochodowe, w których zwyciężył
' *
Francuz Dreyfus»
Palmierim» które rnusiał przerw ać, mimo szans na zwycięstwo. s

PO SUKCESACH RZYMSKICH
wrócili do Warszawy Jędrzejów ska i Wittmann, witani na dwor
cu przez kapitana sportowego PZLT radcę Ołchowicza i red.
* Gryżew skiep.o.
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Nowa Konstytucja sportu polskiego
na plenum Wa'negi zebrania Zif siku Zaąziów
W najbliższą niedzielę d. 5 b. m.
lokal Z. Z. przy ul. Wiejskiej w
Warszawie zapełni się reprezentan
tami 23-ch związków, którzy będą
obradowali nad usankcjonowaniem
i statutowem wprowadzeniem w
życie umowy tyczącej się reorga
nizacji sportu, a zawartej między
zarządem Z.Z. i P.K.OL. a P.U.W.F.
Gdyby lat temu kilka wstecz
Związki nie broniły tak zapamięta
le swych praw i daty ZZ-owi w
ręce odpowiednią egzekutywę, ze
branie niedzielne byłoby taksamo
nieaktualne, jak i cały układ z
P.U.W.F.
Obecnie Urząd znalazł zrozu
mienie dla sportu reprezentacyjne
go i postanowił skorzystać ze
swych praw nadanych mu przez
Sejm.
Przechodząc do meritum spra
wy, zastanówmy się co w „Zasa
dach reorganizacji sportu polskie
go“ podlega kompetencji walnego
zebrania ZZ„ a co nie.
Tak więc spod obrad zebrania
wymykają się zdaniem naszem
dwa pierwsze punkty Ogólnych Za
sad Nowej Organizacji, traktujące
o opiece Państwa nad sportem spo
łecznym przez państwowy organ
fachowy reprezentowany przez
P.U.W.F.
Taksamo cały punkt H-gi Zasad
mówiący o stosunku P.U.W.F. do
sportu może być conajwyżej przed

miotem nłeobowiązuhcej dyskusji
i ewentualnych dezyderatów ze
branych.
Natomiast cały punkt III-cl in
teresować będzie już zebranych
bezpośrednio.
Moment specjalnie ciekawy sta-

nowić będtfe dyskusja na temat klej
__ czwórki
_____ która
___ wspólnie
__ ukuła
__
wzmocnionej egzekutywy Z. Z., któ „Zasady“ będą obecni dyr. P.U.W.
rej uchwalenie przeistoczyłby tę F. pułk.
\ Kiliński, prezes
__ . Z.Z. pułk.
instytucję dotychczas raczej o cha Ulrycti I prezes PK01. p. plik. Glabisz
rakterze prestiżowym na organ rzc [którzy niewątpliwie postarają się
•udowodnić
zebranych
czywiście kierowniczy.
.___ '2 ‘ i . przekopać21
___ ‘
Na zebraniu niedz:e’nem z „wie! lo konieczności wprowadzenia „Za

sad“ w życie.
Nie przypuszczamy, aby na ten
temat istniała Jakaś większa ilo
ściowo 1 dysponująca dobrym ciężą
rem Ratunkowym opozycja. W każ
dym razie i ten wypadek Jest
przez projektodawców ..Zasad“

Kraków oczekiwał wiecej od ŁKS
Garbarnia bije poj romcę Ruchu 1:0
KRAKÓW. 3.5. Tel. wł. — Garbar
nia — ŁKS. 1:0 (1:0). Bramkę dla
Garbarni strzelił Riesner. Publiczno
ści 3 tys. Sędzia p. Pozner z Bielska.
Rozczarował pogromca Ruchu, roz
czarował jego przeciwnik i rozczaro
wał przebieg spotkania.
Łodzianie
grali lepiej, aniżeli na ostatnim meczu
z Cracovią, w przybliżeniu Jednak nie
osiągnęli tych wyżyn, których można
by oczekiwać od nich po ostatnim re
zultacie. Sposób przeprowadzania ak
cji uległ u nich poprawie poszczegól
ni gracze panują już bardziej nad ru
chami i piłką, ale o systemie nie ma
mowy; jedynym objawem w kierunku
systematyzacji jest ustawienie napast
ników w literę W., której i tym razem
goście hołdowali przez pełne 90 min.

radyczne zrywy.
Garbarnia wypadła również słabiej aniżeli ostatnio, trochę lepszej gry ata
ku wystarczyłoby do strzelenia prze
ciwnikowi paru bramek. Cóż zrobić
jednak, gdy zadawalająco grała tylko
obrona, a pomoc miała pełnowartościo
wego gracza tylko w Haliszce. Atak
składał się z kilku formacyj. Jedna z
nich tworzyła lewa strona Skóra—Pa
zurek, którzy zamknęli się w sobie i
r.le udzielali piłek sąsiadom.

Osobno pracował Riesner, który nie
byt wykorzystany i nie dostawał żad
nych p lek. Między tymi dwoma stro
nami przebiegali chaotycznie Walicki
i Woźniak, starając się coś zrobić na
własną rękę. 2e to jednak nie wycho
dziło, więc całość n.e mogła zadowolnić.
Garbarnia: Koszowski. Joksz, Pazu
rek II, Haliszka, WHczklewicz, Leslak,
Riesner, Woźniak, Walicki, Pazurek 11,

Rekord polski Kwaśniewskiej
ozdobą meczu RZ5 - Łiiź

Skóra.
ŁKS.: Piasecki: Karasiak, Fiiegel,
Tadeusiewicz, Wełnie i Janczyk, Mil
ler, Sowiak, Herbstreich, Koszewski,
Król.
W pierwszych minutach gra toczy
się ze zmienną przewagą. Herbstreich j stanie się wpełni prawomocna.
kilkakrotnie strzela ładnie na bramkę.
Drugim ciekawym punktem ob
Garbarnia rewanżuje się strzałami Pa rad będą wybory uzupełniające do
zurka. Ładna kombinacja Woźn ak — Z.Z. Należy wybrać osiem osób, z
Riesner kończy się celnym strzałem I których czterem kończy się obec
decyduje o wyniku. W 10 min. Garbar
nie kadencja (pułk. Glabisz, dyr.
nia wygrywa spotkanie.
Od tej chwili aż do przerwy Garbar Lesiewicz, im. Lo'h. dr. Wo^ow
nia Jest lepszym zespołem i ma szereg ski), a cztery ustąpiły (mjr. Goebel,
szans na podwyższenie wyn ku. Szcze p. Lange, kpt. Kulesza, kpt. Kurlególnie Riesner ma dwie korzystne po to).
zycje. których jednak nie wyzyskuje.
Zarząd przedstawi prawdopo
Po przerwie gra staje się gorszą pod dobnie następującą listę kandyda
względem gatunkowym. Obie drużyny
grają coraz bardziej chaotycznie, przy tów: pułk. Glabisz, inż. Kuchar, dr.
czem z początku ŁKS. jest więcej przy Szatkowski, wiz. Błoński, dyr.
piłce, potem jednak oddaje inicjatywę Hotszteter. p. Paruszewski, kpt
przeciwnikowi, który mimo wielu szans Wojciechowski, inż. Loth i inż.
nie umie podwyższyć wyniku.
Grabowski.

POZNAN. 3.V. — Tel. wt. — Za 2) Janowska (Łódź) 8,81, 3) DuninówW ocenie poszczególnych umiejętno
na (AZS) 7,51, 4) Koczanówna (AZS)
ści wyróżnić można jedynie Piaseckie wody lekkoatletyczne pań Łódź—AZS 7-08.
go i Karasiaka w defenzywie oraz Wel- Poznań wskutek chłodu nie wzbu
60 metrów: 1) Piasecka, (AZS) 7,8.
zainteresowania. Prze
ntca w pomocy. Atak grał tylko chwi- dziły
----- większego
.-----'
, tak 2) Szajnówna (AZS), 3) Stomczewska
lami, akcie zaś jego nie miały w sobie I ____ '___ ;
(Łódź), 4) Janowska (Łódź).
charakteru s*alego, były to raczej spo- że całość nużyła. Wyniki osiągnięte
Skok wwyż: 1) Janowska (Łódź) —
są też nieszczególne za wyjątkiem o| szczepu i 80 metrów przez plotki. W I 135, 2 i 3 miejsce podzieliły Duninów, oszczepie Kwaśniewska (Łódź) już na i Karpacka (AZS) po 1.30, 4) Kwa
; pierwszym rzutem poprawiła rekord śniewska.
4 x 100 m.: 1) AZS w składzie: Pia
Polski, uzv$kując 40,68 (dotychczaso
wy rekord 40.50 należał również do secka, Szajnówna, świderska, Mądra
ŁÓDŹ. 3.5. — Tel. wł. — Jakkol
Kwaśniewskiej), 2) Smetkówna (Łódź) lówna, w czasie 56,4, 2) Łódź w czasie wiek warunki były sprzyja ące,
35.98, 3) Świderska (AZS) 2485, 4) 57,2.
W skoku wdał zwyciężyła Piasecka zapowiedziane na dzień dzisiejszy
Karpacka (AZS).
zgromadzonym widzom.
(AZS) 4,76, 2) Stomczewska (Łódź) zawody nie osiągnęły odpowied
W biegu na 80 metrów przez płotki 4,63, 3) Duninówna (AZS) 4.60, 4) Kwa nich rozmiarów. Imponujące cyfry
W Warszawie gościć bedzie Po Plucińska ustaliła nowv rekord okrę,;' ,śniewska
Łódź 4.49. 800 m.: 1) świ zgłoszonych zawodników stopnia
goń. która zmerzy się z Legją. gu łódzkiego wynikiem 14.6, 2) Swi derska (AZS)
2,44, 2) Głażewska ły bardzo.
Dziwnym zbiegiem okoliczności derska (AZS), 3) Koczanówna (AZS).• (Łódź). 3) Wodnicka
(Łódź) 4 x 200 m:
4)
Janowska
(Łódź).
Na boisku ŁKS. odbyły sfę trzy
nawet przy spadku formy Legii W biegu na 200 metrów zwyciężyła 1) AZS w składzie: Szajnówna, Sto_
czy Pogoni spotkania drużyn tych Swiderska (AZS) 29,5. 2) Mądralówna larkówna, Swiderska, Mądralówna w biegi naprzełaj, startowało ogó
łem około 10C zawodników.
układaja się zawsze ciekawie i (AZS), 3) Domagalanka (Łódź). 4) Su- czasie 2:01,8, 2 (Łódź).
W ogólnej punktacji zwyciężył A.
W biegu m’odzieży szkolnej na
prawie zawsze rozwija sie gra na kiennicka (Łódź).
S. Poznań, uzyskując 63 punkty, 2) przestrzeni około 1,5 km. (zgłoszo
dobrym poziomie. Nie ma powo W skoku w dal z miejsca zwycięży Z.
59 punktów.
no 47♦— startowało 39), pierwsze
dów dla których teraz miałoby ła Kwaśniewska (Łódź), 2.25, 2) Du- (Łódź)
W ramach zawodów pań AZS
być inaczej. Pogoń znajduje sie po ninówna (AZS) 2,21. 3) Stomczewska Łódź
odbyło się kilka konkurencyj tnę miejsce zajął Olejniczak (Gimn.
dobno w dobrej formie. Legia wy (Łódź) 2,20, 4) Karpacka (Poznań) skich wewnętrznych AZS poznańskie im. Piłsudskiego) 4.56 6. 2) Aga4°r
stępując w pełnym sk’adzie z Mar 2.18.
go. W biegu na 100 m. zwyciężył Tę (Gimn. niemieckie) 4,57, 3) Tyliń60 metrów: 1) Piasecka (AZS) siorowski w czasie 11,6, 2) Skockl, ski (Gimm. im. Reymonta). Poza
tyną w obrenie zaprezentuje sie 8,8,Bieg
2) Szajnówna (AZS). U Sy I 3) Siuda, 4) Duszyński.
zapewne znacznie lepiej, nż w o- czewska
(Łódź), 4) Janowska (Łódź). I W biegu 4 x 100 m. zwycięży! AZSI konkursem startował Mund (ŁKS.).
statniem Spotkaniu ze Sportklubem
Dysk. 1) Głażewska (Łódź) 29,47, 2) I w składzie:
_______ Ciesiulski, Radwański, który osiągnął najlepszy czas
4:56.4.
Wynik remisowy nié byłby nie Plucińska (Łódź) 26,95, 3) Kncayiów- Skocki, Tesiprowski
w czasie 45,6.
spodzianka. gdyż obydwie druży na (AZS) 21,96, 4) Szajnówna (AZS) . Próba pobicia rekordu Polski w s?ta, W. .klasie
stowarzyszonych
trasa
.
,
- ,
ny beda zdaie sie lepsze w liniach 21.40.
fecie 10 x 100 nie powiodła się, gdyż około 4 m„ startowało 26 zawodKula: 1) Kwaśniewska (Łódź) 10,12. AŻŚ uzyskał czas 1:58.1.
defenzywnych. n:ż w ataku.
ników. 1) Kubański (Strzel. KS)

Narodowe biegi naprzełaj

W niedziele lulko dwa mecze
sie zato dobre

Niedziela przyniesie nam tylko
dwa spotkania ligowe. Mimo skrom
nej liczby, program jest jakościo
wo pierwszorzędny.
W Krakowie do walki staje Cracovia z Wisłą.
Jaki będzie przebieg niedzielne
go spofkania. na to trudniej n;ż
kiedykolwiek dać odpowiedź. Forma Cracovii pozostawia bardzo
wiele do życzenia. Przegrana z Po
gonią świadczy wymownie, że w
szeregach ..białoczerwonych“ nie
dobrze sie dzieje.
Cracovia przechodzi kryzys nie
od dzisiaj. Dotychczas jednak uda
wało jej się jakoś szczęśliwie za
krywać luki i braki, jakie ujawnia
ły się w drużynie. Zdaje się. że w
tym roku będzie trudniej. Wpra
wdzie zapowiadają nam z Krako
wa jakieś rewelacyjne zmiany w
składzie i to już podobno w najbliż
szym czasie, jednak z świeżych
kół nie odrazu da się zmontować
spTawnie funkcjonujący mechanizm.
O Wiśle wiemy niewiele. Pierw CHORZÓW, 3. 5. — Tel. wł. —
szy mecz ligowy w Warszawie prze Ruch
— Śląsk 5:0 (1:0). Bramki
grała i to dość wysoko, drugi ze
trzy, Wodarz dwie,
Śląskiem wygrała i... wyjechała do Wilimowski
sędzia
p.
Kochanek
z Krakowa. Pu
Belgji. Relacje z podróży tej są naogół dobre. Mimo klęsk miała się bliczności 8 tys.
drużyna krakowska nieźle spisy Śląsk ma pecha! Od tego zdaje
wać. nie wynika z tego jednak wca się należałoby rozpocząć sprawo
le. by była w bardzo dobrej formie. zdanie z dzisiejszego meczu. Po
Pogoń w ub. roku w czasie tournee nieszczęsnych zawodach z Wisłą,
po Belgii i Francji odnosiła jeszcze po wypadku Goda w Hucie i po
*u
w spra
piękniejsze sukcesy, po powrocie najnowszej sensacji PZPN
do kraju zupełnie się jednak zała wie udziału Hołoty i Smoła w me
mała i przegrywała mecz za me czu z Polonją, klub górnośląski
spotkał nowy cios. Oto Mrozek,
czem.
Tak więc mecz niedzielny będzie bramkarz benjamitika, zwichnął so
Jeżeli chodzi o Wisłę pierwszym bie rękę, skutkiem czego nie bę
realniejszym sprawdzianem jej for dzie mógł grać przez dobre 14 dni.
my i poziomu. Wynik naturalnie Kiedy już wspomnieliśmy o moż
trudno przewidzieć, a to tembar- liwości utracenia 2 przez Śląsk
dziej trudno, że w spotkaniach tego zdobytych punktów to dodamy
rodzaju decydują najrozmaitsze mo jeszcze, że sprawa zdaje się mieć
menty. Z doświadczeń wiemy, iż posmak wielkiej sensacji. Wspom
właśnie z Wisłą gra Cracovia naj nimy tylko o liście jaki nadesłał
lepiej, a właśnie w meczach z Cra- PZPN pod adresem klubu, w któ
covią zdobywa się Wisła na nad rym pyta się o czas przez jaki Ho
zwyczajny wysiłek. Tak też bę
i Smól byli bez zajęcia.
dzie zapewne w niedzielę, toteż łota
Przechodząc
do oceny obu dru
jedno jest pewne: mecz dostarczy żyn należy przyznać,
że Ruch był
sporo emocyj licznie jak zwykle i klasą dla siebie. — Atak
pracował
wcale
dobrze,
w
pomocy
funkcjo
ODWOŁANE IMPREZY
Z okazji święta I-go maja miały nowało wszystko najlepiej, a trio
się odbyć w Warszawie trzy bie obronne wywiązało się ze swego
gi iriaprzełaj. Spowodm fatalnych zadania zadawalająco.
•wartarików (terenowych przetożo- Gorzej miała się rzecz u gospo
rx> je na 12 maja. Do biegów tych darzy. Fakt wstawienia aż 4 rezer
zgłosiło się około 700 zawodn"ków. wowych, wziętych z drużyny mło-
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Powieść

Przyjechał ze Stanów i opowiadał o sobie
dziwy. Ze walczył z Tunneyem bez decyzji
(coprawda Tunney byt wtedy nikomu nieznaną
sierotą), że byt sparring-partnerem Dempseya,
że widział osobiście wszystkie stawy amery
kańskich ringów, że pokonał tuzin różnych Joe,
Jack i Johnów, że przywiózł z za oceanu no
woczesne metody treningu, któremi jest w sta
nie...
Mrużył prawe oko i ^ąjcem tkat w ziemię.
Jak Neron. „Habet“!

przewiidziany: Związki, które nie
beda chciały przystosować swych
statutów donowych ram organiza
cyjnych, zostaną automatycznie
odsuniętej od wszelkiej opieki za
równo materialnej jak moralnej Urzedu 1 Związku Związków.
Przechodząc teraz do spraw for
tmlnych, niedzielne walne zebra
nie bedzie miało za zadanie akcep
towanie w tej czy innej formie ..Za
sad“ 1 powierzeń'« zarządowi Z.Z.
zmiany w myśl tych ..Zasad“ za
równo stattutu swego jak i poszczę
gólnych związków państwowych.
Dopiero następne walne zebra
nie będzie mogło zmiany te ak
ceptować, a po aprobowaniu Ich
również przez walne zgromadze
nia poszczególnych związków, no
wa Konstytucja sportu polskiego,

pieczętufąc złą passę benfaminha Łfgl

dzieży, mówi sam za siebie.
Atak mało zaradny nie wyka
zał zgrania, pomoc nastawiona
cłlicpolirzebnie defenzywnie wypad‘a jeszcze nienafeorezej, za to
obrona była najlepszą fotmacją na
botek u.
Z graczy mistrza 'trudno kogoś
wyróżnić. Nadspodziewanie do
brze ■wypadił Unban. ale to chvba
dlatego, że go wcale nie obstawia,
no. Gemza, jak zwykle, nad wyraz
pracowity i reszita z Wodarzem na
czele mogła zaimponować.
W Śląsku obaj obrońcy z Mroz
kiem w bramce zabłysnę’! wiei-

kim talentem. Dobra była też eewa strona ataku i mały Głaz o wski, jako kierownik maoadu. Naj
słabszym na boisku okazał się Ka
walński, rezerwowy bramkarz
święitochłowiczan, który zawinił
łwią część bramek.
Ruch: Tatuś; Wadas Rurański;
Dziwisz, Badiura. Zorzycki; Urban.
Gemza, РеФегек, WiMmowski i
Wodarz.
Śląsk: Mrozek
... .........
..... ...... :):
..
(Kowa'iósk
Bryła II, Seifert; Waluś, Hanusik,
Goj Obrycht. Więcek, Olszow
ski, Cebufa i Tyczka.
Już pierwsze minuty wskazują.

KRAKÓW. 5.5. — Tel. wt. W
związku’z meczem ligowym Wisła —
Cracovia dowiadujemy się, iż Wista
wystąpi w składzie: Koźmin. Szczepa
nik, Szumilas, Kottarczyk II, Kotlarczyk I, Jezierski I, Chabowski, Kopeć,
Optutowicz, Artur, Łyko. Przesunię
cie Artura na lewego łącznika jest wy
nikiem obserwacyj 1 doświadczeń po
czynionych w czasie tournee zagrani
cznego.
Skład Cracovll zostanie ustalony do
piero w sobotę.

ikacłi. Hasmonea miała znaczną przewa
gę. uzyskując bratrtki ze strzałów
Schlafa. Scheuffera i Katza z karnego,
czwarta bramka padła z samobójcze
go strzału obrońcy ResovU.
Bardzo zacięty przebieg miał mecz
Czarnych z Lechją zakończony wyni
kiem nierozstrzygniętym 1:1 (Oh)).
Czarni wystąpli w składzie osłabio
nym. bez Chmielowskiego i Lemiszkl,
co niewątpliwie wpłynęło na osłabienie
tylnych formacyj. Ora była niezwykle
ostra i zadęta, a wynik do ostaniej
chwili stał pod znakiem zapytania. Pro
wadzenie dla Czarnych uzyskał Szaj
ner. wyrównał dla Lechji Kruk z kar
nego.
Trzeci mecz pomiędzy Pogonią I B
I Ukrainą zakończył się zwycięstwem
Pogoni 1:0 (0:0). Rezerwa Pogoni mia
ta dość znaczną przewagę. Mogła na
wet wygrać w lepszym stosunku.

LWÓW, 3.5. - Teł. wł. — O mi
strzostwo ligi okręgowe! rozegrano tu
trzy
spotkania.
Hasmonea
wy
grała zasłużenie z Resovią 4:0 (2:0).
Jeżeli drużyna żydowska w dalszem
ciągu trzyma sie w tej formie, to bę
dzie najprawdopodobniej miała wiele
do powiedzenia w końcowych Tozgryw

że ®ia będzie zażarta i będzie się
toczyła w ,«ę»stej“ atmosferze.
Początkowo częściej przy piłce
•jest Śląsk.
Od jakiejś 14-ej minuty do gło
su przychodzi Ruch, piękne jednak
jego wypady rozbijając się bądź to
o obronę, bądź też stają się łupem
świetnie broniącego Mrożka. W
16-ej min. doskonały bramkarz robinsonując do główki Wilimowskie
go zwichnął sobe rękę w wyniku
czego rnusiał ustąpić miejsca Kowalińskiemu.
Przewciga Ruchu uwidacznia sic
dopiero w 35-ej min. zdobyciem
bramki przez Wilitnowskiego. Pod
koniec pierwszej potowy Śląsk ini
cjuje kilka wcale udalych wypa
dów, które niestety nie umiała
zrealizować prawa strona ataku.
Po zmtenie klucz wszelkich po
czynań znajduje sie znów w ręku
benjaminka. Mimo tego wypady
gości kończą sie niespodziewanie
aż dwiema bramkami, których auto
rami byli Wodarz i Wilimowski.
Inicjatorem czwartej bramki był
znów Wodarz. a piata zaś zdobył
mimo przewagi Śląska Wilimowsflei.
Od tej pory przewaga przecho
dzi w ręce Ruchu. Tyczka opusz
cza boisko po zderzeniu. Wilimow
ski z pięciu metrów posyła piłkę
ponad poprzeczkę. Śląsk nie wy
zyskuje rzutu karnego.

Samson Kórner sięgał chętnie do walizki i Rothenburg rnusiał ogłosić noikaut. Wagener doi wydobywał przywiezione trofea. Były tam'stał krótki sierp w podbródek — i tyle było
autografy mistrzów z „serdecznemi uściskami1 całej walki.
dłoni“, były wspólne zdjęcia, na których Körner
Hamburska publiczność szalała. Ten jeden,
wyglądał groźniej od mistrzów świata, były dość zresztą przypadkowy, nokaut był potrze
wreszcie wycinki gazet, na których napróżno bny by uwierzyć w amerykańską legendę Sam
najzdolniejsi rysownicy usiłowali zretuszować son Körner. Ten przerażający facet stał się w
tę potworną gębę.
ciągu godziny uwielbianym bokserem, ten mie
Wszystko się zgadzało, wszystko było w po szaniec niewładający poprawnie niemieckim ję
rządku, ale w powietrzu unosiła się granda. Lu zykiem — bohaterem sportowym Rzeszy.
dzie wietrzyli w przybyszu oszusta, nie chcieli
Ulubieńca Nr. 2 też stworzyła dość przypad
uwierzyć w karjerę, która dojrzała poza ich kowa walka. Hein Domgörgen z Kolonji spotkał
oczyma. Wielka legenda, która otacza wszystkie się z westfalczyklem Steffgenem. Obaj byli bez
sprawy pochodzenia amerykańskiego, niebardzo renomy, obaj dopiero dorabiali się sławy.
godziła się z wyglądem tego marynarza prze
Tymczasem mecz niespodziewanie przeo
kraczającego już trzydziestkę.
braził się w jedno z najbardziej zaciętych i naj
Zdecydowano na ucho, że jest to bujda, któ bardziej krwawych spotkań w historji niemiec
rą należy zdekonspirować. Trzeba tylko dać je kiego boksu. Domgörgen zniszczył przeciwnika,
gomościowi szansę do kompromitacji. Trzeba ale nie mógł go rzucić na dziesięć sekund na zie
urządzić mecz!
mię, ani zmusić do poddania. Trzynaście rund
Mecz się odbył. Staremu wilkowi morskie trwała walka, o której potem Hein Domgörgen,
mu przeciwstawiono młodego, wybijającego się najlepszy technik Rzeszy, opowiadał nie bez du
pięściarza Rudi Wagenera. W trzeciej rundzie my:

1332, 2Ś Nagajczyk (WKS), 3) Stoi
mach, 4) Sta kowski, 5) Guibański
IL. 6) Sobuia (SKS).
Niestowarzyszeni (około 3 km.,
skartowało 25). Poza konikursem
startował Kurpesa, uzyskując bar
dzo dobry czas 7.39. W konkursie
pierwszy: Hanysz 8.28, 2) Prus
8.29, 3) Cegliński, 4) Pokzalk, 5)
Szczęśniak.
W parku jm. Paderewskiego od
były się wyścigi kolarskie na dy
stansie 25 km. dla młodzieży rze
mieślniczej, do którego to biegu
stahęło 27 zawodników. Bieg ten
wygrał Zyppel (Zjed.) w czasie
45.5.
LWÓW, 3.5. - Tel. wł. - Bieg na
rodowy zgromadził na starcie okoto
200 zawodników, mimo nieszczególnej
pogody. Cyfrę tę należy uważać za
pomyślną. Najliczniej obesłana byta
grupa wojskowa, dalej grupa niestowarzyszonych, stosunkowo zaś słabiej
przedstawiała się grupa seniorów. Sy
tuację ratowała jedynie Pogoń, która
dostarczyła 10 zawodników.
W grupie seniorów na trasie około
6 km. niespodziewane sensacyjne zwy
cięstwo odniósł miody zawodnik Rak
(Strzelec) osiągając czas 25,46. 2) Ja
worski (Pogoń) 26,9, 3) Korzeniowski
(Pogoń) 26.12, 4) Opiat (Pogoń) 26,22,
5) Dąbrowski (Pogoń) 36,40.
W grupie juniorów na trasie około 4
km. pierwsze miejsce zajął Orlewicz
z Pogoni 15,57, 2) Storoniuk (TSL)
16,12, 3) Zamorski (Łechta) 16,27, 4)
Czosntkowski (TSL) 16,32), 5) Moskalewski (Sokół Macierz) 16,4®.
(KRAKÓW. 3.5. Tel. wł. — Dziś
odbyt się w Krakowie narodowy bieg
_____ ___
_____ 5100
___ _m.
Na
naprzełaj
na dystansie
starcie stanęło 24 zawodników, do któ
rych przemówił prezes Kozia, pułk.
Wójcicki. Zwycięży, Jurczyk z Cracovii w czasie 18.05, przed Czubakiem
(KPW) 18:19 i Rozentnanetn (Dror
Lwów) 18:27,4. W kategorjl niestowarzyszonych zwycięży, Machaj przed
Wędziclią i Kotem.

GARBARNIA NA CZELE LIGI.
Zła pogoda popsuta szyki jedynie pil
karzemi warszawskim. Na prowincji
przeprowadzono rozgrywki wedle pro
gramu, t. z. w Krakowie wygrała Gar
barnia z ŁKS-em, a w Świętochłowi
cach rozgromił Ruch — Śląsk!
Na podstawie wczorajszych wyni
ków nastąpiła też decydująca zmiana
w tabeli ligowej. Na pierwsze miejsce
wysunęła się Garbarnia 6 p.. mając lep
szy stosunek bramek od Ruchu 6. War
ta. która dziwnym zbiegiem okoliczno
ści trzymała się dość długo tia czele,
spadła na trzecie, a Pogoń na czwarte
miejsce. Śląsk zepsuł sobie tak bardzo
stosunek bramek, że znajduje się dz:slaj na trzec'ei pozycji od końca w towarzystwie Warszawianki i Polonii.

— Tak łupiliśmy się, że pantofle były peł
ne krwi...
Krew dobrze robi na popularność. Krew jest
najlepszym płynem na wzrost sławy. Krew roz
lana na ringu ugruntowała wielkość Domgórgena.
Bohater Nr. 3 siedział w dalekich rzędach
i oglądał krwawy mecz bez zmrużenia. Kalkulo
wał. Chciał, by Samson i Domgórgen zabrnęli
jaknajwyżej, bo wówczas tern większą glnrję
zainkasuje ich pogromca. Ten śmierdziel Max
wierzył, że tym pogromcą będzie on?
Tymczasem jednak początki karjery były
raczej trudne i niezachęcające. Dano mu na
schyłku 1924 roku pierwsze oficjalne spotkanie
z Murzynem Rocky Knight. Osiem rund, osiem
uncyj.
Mecz nie był Interesujący. „Skalisty rycerz“
okazał się leniwym osłem, który miał czarny
mózg i czarną skórę, Schmeling bębnił w niego
przez całe 24 minuty, nie czyniąc mu zresztą
większej szkody.
(D. c. i:.).
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Gdy nie było kaloszów—I
Derby krakowskie przed 29 laty
Kraków, w maju, t dyto w Krakowie odbył się turniej
Był mecz piłkarski Cracovia —'piłkarski z udziałem 16 drużyn. Zor
Wisła, po którym sprawozdawca Iganizował go dr. Tadeusz Konczyń
nie mógł napisać:
ski, po powrocie z Anglji. Pierwsze
...„Derby lokalne oczekiwane by- miejsce w turnieju zajęła drużyna
ły z naprężeniem, a miasto podzie- „Białoczerwonych“, na dalszych
Iiło się na zwalczające się nawza- riplasowali sio Afcądemickn Klub
jem dwa obozy“ ...a to dlatego, że Footbalowy „Cracovia“, „Czerwowówczas prawie nikt nie wiedział ni“, zwani popularnie „Klubem
w Krakowie co to jest piłka nożna. Jenknera“ i Wisła, której ówczes.
a tembardziej jeszcze o Cracov;i nym kapitanem był mjr. Szkolnikow
ski, a opiekunem i prezesem p. Ło
lub Wiśle.
,
...„Już na godzinę przed me puszański, b. wiceminister.
czem sunęły w stronę boiska sznu — Na Błoniach krakowskich —
p. dr. Lustgarten
ry taksówek...“.
I opowiada
.
„ __ — wy„...a to dlatego, że nie było jesz- ' łvr-7v1iśmv
tyczyliśmy hnicbn
boisko, na którem rozecze wtedy taksówek, a w piłkę gra grano turniej. Po raz pierwszy odło się na Błoniach, gdzie można był się tutaj mecz Cracovia — Wi
było dojechać conajwyżej „fjak- sła. Po raz pierwszy wygraliśmy z
krem“ i to za jakieś 40 „centów...“. Wisłą.
„...Nawet przez-dziury w parka- — Może nam ip. detótór powie
inie śledzono z zajęciem przebieg coś o składzie drużyn tego pierw
szego meczu?
meczu...“.
„...gdyż nie było parkanu na boi — W bramce Cracovii grał Ro
sku, nie było więc i dziur w nim. man Pollak, obecnie profesor Uni
„...Trybuny tchnęły atmosferą wersytetu Poznańskiego. Obrona;
pełną napięcia...“.
Wójcicki, ś. p. Scholz, b. student z
„...gdyż nie było trybun, ani na Mittweide, pomoc: Friedberg, ś. p.
Boczarski, Miller młodszy; atak:
wet wata dLa miejsc stojących.
„...Na boisko wbiegły żwawo dru Wojtasiewicz, obecnie profesor gi
mnazjalny w Tarnowie, Lustgarten,
fcyny...“.
„...gdyż obie drużyny były już ś. p. Zabźa, Miller sen. Na prawym
przed meczem dobrze zmęczone u- skrzydle było kilku graczy na zmia
stawianiem bramek i otaczaniem nę. W Wiśle pamiętam grał wów
boiska sznurami.
czas Szkolnikowski, obecnie mjr.
„...Dobry zazwyczaj sędzia p. W. P.
Schneider spotkał się z kilkoma o- — Jaki był wynik meczu?
■krzykami „kalosz“...
— Nie pamiętam dokładnie, ale
„...gdyż nikt nie znał jeszcze wte w każdym razie wygraliśmy.
Hy p. Schneidera, a słowo „kalosz“ — Co było dalej?
służyło do określenia obuwia och — Następnego roku przyszły fu.
ronnego przeciw deszczowi.
zje. Cracovia połączyła się z „BiaA napisać tego nie można było łoczerwonymi“, Wisła z „Czerwo
jeszcze i dlatego, że mecz ten od nymi“. Potem doszło nawet do ści
bywał się 29 lat temu, w roku 1906. ślejszej fuzji. Pewnego dnia Wisła
„wstąpiła“ do Cracovii!
Spory kęs czasu...
Dziś, w przededniu 30-lecia tego — Jak doszło do tego?
meczu, warto posłuchać, co mówi — Całkiem prosto. Przyszli do na
o nim jeden z uczestników jego, szej szatni. Ale po 2 tygodniach po
zdaje się, że jedyny, który wytrwał:szli i „żyli“ odrębnie. Do meczu do
dotychczas wiernie w szeregach szło dopiero w jesieni 1907. Rozesportowców i pracuje bez przerwy . grano go w Parku Jordana i miar
niezmordowanie na tej niwie.
charakter
’
treningowy.
— Było to w jesieni 1906 — cią- — Może coś o takim „wielkim“
gnie p. dr. Józef Lustgarten — kiel już meczu Cracovia — Wisła?
VI
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Wlzuta u WasllcwsKic^o
po wypadku na szosie łódzkiej
, Stanisław Wasilewski, jeden z czoło
wych kolarzy - szosowców, trenując
ubiegłej niedzieli na szosie pod Łodzią
zderzył się z motocyklistą i rozbił do
tkliwie. Przewieziono go do szpitala
do Łodzi.
Sympatycznego kolarza odwiedzili
śmy dziś w szpitalu Ewangelickim.
Pierwsze jego słowa świadczą o do
brem samopoczuciu, po Wasilewskim
nie znać, że padl ofiarą poważnego wy
padku.
— Przygotowując się do wyścigu,

150 kim mego klubu, Fortu Bema, wy
brałem się na trening z kolegą klubo
wym Komornickim. Wyjechaliśmy ra
no w kierunku Łodzi. Pod Łowiczem
spotkaliśmy Więcka, który jechał „peł
nym gazem“ w przeciwnym kierunku.
Około pierwszej byliśmy w Łodzi, po
czerń około trzeciej wyruszyliśmy w
drogę powrotną do Warszawy, jadąc
na Brzeziny i Rawę. W odległości
czterech kilometrów za Jeżowetn, w
Głuchowie, na zakręcie szosy doszło
niespodziewanie do „kraksy“: wpadt
na mnie motocykl, jadący nieprzepiso
wą stroną szosy. Miałem jeszcze tyle
zimnej krwi, że zahamowałem z wszy
stkich sił maszynę; stanęła wpoprzek
szosy, w sekundę potem wyleciałem
w powietrze i nic więcej nie pamiętam.
Oprzytomniałem dopiero w jakiejś
chałupie, Czując straszny ból w obu rę
kach i prawem udzie. Przewieziono
mnie furmanką do Jeżowa, do lekarza
na opatrunek. Posterunek policji skomu
nikował się z Łodzią, skąd niezwłocz
nie, autem strażackiem przyjechał p.
Sierpiński i przewiózł mnie do szpita' la w Łodzi. Natychmiast dokonano
prześwietlenia, które wykazało: ogól
ne potłuczenie, ranę ciętą głowy bez
uszkodzenia kości, ranę powierzchow
ną prawego uda, odłamanie główki pią
tej kości śródręcza prawego i odłupa
nie zewnętrzne lewej kości ramienio
wej. Jak na jednego człowieka dosyć...
Lekarze zapewniają mnie jednak, że
szybko wyzdrowieję, ale dwa tygodnie
muszę leżeć w szpitalu.
— Sezon wiosenny jest dla mnie stra
eony — mówi z żalem Wasilewski.

PROTOPLAŚCI PIŁKARSTWA POLSKIEGO
Na lewo Cracovia z roku 1909-go, na prawo Wisła, sfotografowana w rok później. W Cracovii stoją od lewej: ś. p. Polak, Warne
ki, Zabźa, Szeligowski, Gawgdski, Rysiak, Szwarzer. Siedzą: Miller, Lustgarten, Jaclueć. W Wiśle stoją od góry: Adamski, Do
miniak, Łuska, Cudek, Rutkowski sen.; poniżej: Dynowski, Stolarski, Polaczek, poniżej: Brożek, Cepurski.

— No to chyba o roku 1910. By
ło to po gościnie Cricketerów wie
deńskich. Graliśmy dalej na Bło
niach, ale wtedy było już jakieś
5.000 ludzi.
— A gdzie uch pomieszczono?
— Jakto gdzie? Stali za sznura
mi, które przed meczem rozciągnię
to wokół boiska. Gracze musieli je-

szcze przed meczem wkopać bram
ki w ziemię, a potem można już by
lo zacząć. Na meczu tym debjutował Synowiec. Sędziował, pierwszy
raz w Krakowie, sędzia międzynarodowy Vykoukal z Wiednia. Wy.
graliśmy wtedy 2:0.
— Pozatem głośny był mecz w
roku 1913. Wista sprowadziła wów

W obliczu prezydenta Francji
Rozgrywki o mistrzostwo Francji czas tylko do półfinału, wykazując jed
stały się znów interesujące, dzięki klę nak poważne kwalifikacje.
sce, jaką poniósł nieoczekiwanie F.C.
Rennais jest przez wielu uważany za
Sochaux w walce Antibes i to w sto-, poważnego faworyta. Drużyna ta nie
sunku 3:7. Sochaux, mając 46 p. utrzy-', odznacza się specjalnemi zaletami, holmał się wprawdzie na pierwszein miej- duje
J"‘~ ona
— jednak
>-j—*. systemowi
—.-------, „W“ naj■ 
scu, jednak ma ponownie na piętach czystszej wody, który specjalnie w roz
Strasbourg, który tymczasem zdołał grywkach puhąrowych okazuje się b.
pokonać Olympique Aies 3:2 i dorobić skuteczny. Rennais kładzie główną wa
się 43 pkt. Do ukończenia mistrzostw gę na solidne zabezpieczenie tyłów i
pozostały jeszcze dwie kolejki, a o ile dokładne krycie. Trzech napastników
lider nie będzie miał się bardzo na ulokowanych z przodu, czeka na spo
baczności, może się zdarzyć, że w os- sobność przedarcia się i zaskoczenia
tatniej chwili uprzątną mu z przed no- przeciwnika. Z chwilą gdy to się uda.
sa mistrzowskie berło.
_____
sprawa_jest przesądzona, gdyż Rennais
Więcej niż mistrzostwa interesują jêst niistrzem defenzÿwÿ.°Tak bvïo w
Francuzów jednak rozgrywki puharo- półfinale, w którym lepszy zresztą Fiwe, które mają bogatą tradycję. Doj ves uległ 3:0.
rzały one już szczęśliwie do finału. Ro
Olympique przedostał się do finału,
zegrają go w niedzielę 5 b. m. w Parc bijąc w Ljonie paryski Red Star 3:2.
des Princes w obecności pręzydenta Ora była wówczas bardzo ciekawa i
Francji Olympique Marseille i Stade prawie do ostatniej chwili wynik
Rennais.
_________
___ _______
brzmiał 2:2. Walkę
rozstrzygnął w osMarsylczycy już w ubiegłym roku tatniej minucie znany i w Poîsce' Eisenwalczyli w finale, musieli jednak ustą|hofer, który zdobył decydującą brampić placu Sete. Rennais dotarł wów- kę dla marsylczyków

czas na mecz trzech Czechów, któ
rymi zasiliła drużynę. Wygrała
wtedy 1:0. Na szczęście sfotografo
wano drużyny przed meczem i cała
sprawa wydała się. Związek unie
ważni’ spotkanie.
— Który spośród wszystkich do
tychczasowych meczów uważa pan
doktór za „największy“?
— Trudno na to odpowiedzieć.
Na pojęcie „największy“ składają
się przeróżne czynniki. Najbardziej
odpowiadałby — mojem zdaniem—
pojęciu temu mecz, który po raz
pierwszy wygraliśmy na boisku Wi
sły w stosunku 2:1. To był chyba
„największy“.

H

— A atmosfera meczów? Czy ulegała jakiejś zmianie?
— Istnieje w dalszym ciągu, są
tylko pewne różnice. Dawniej nie
umiało się grać tak ostro, jak obe
cnie. Co się zaś tyczy naprężenia
i zainteresowania, to pierwej było
ono innego rodzaju, gdyż mieliśmy
w Krakowie tylko dwa kluby, rywa
lizacja była więc ostrzejsza. Ale i
teraz istnieje ona.
— Wobec tego co można sądzić
o meczu niedzielnym?
— Narazie chyba to, że Cracovia wystąpi w niezmienionym skła
dzie.
(rg).

terrible“ Berlina, Minerwa
gra z Wartą w Poznaniu

Berlin, 1 maja. I dla siebie. W ataku wyróżnić nale
Zakończenie targów poznańskich ży skrzydłowego Pryssoka i środuświęcone zostanie międzynarodo kowego EIsholza, od długiego cza
wą imprezą piłkarską. Obecny lea su okupującego pozycje te w repre
der tabeli ligowej, Warta sprowa zentacji Berlina. Elsholz jest naj
dza berlińską Minerwę, licząc się; wybitniejszym technikiem stolicy
•zapewne z zainteresowaniem licz Rzeszy, manierą gry, a nawet wy
nych niemieckich przybyszów na glądem bardzo przypomina nasze
go Nawrota.
targi.
W turnieju wielkanocnym prze
Minerwa jedzie do Polski nie po grała
z Furthem 0:3 i po
raz pierwszy; walczyła ona już ze konałaMinerwa
znakomity
4:2.
zmiennem szczęściem w Poznaniu Świadczy 'o również Benrath
i Łodzi. Klub ten, ciągle jeszcze formy, która uczyniłao nierówności
z Minerwy
członek elity berlińskiego piłkar- enfai ij terrible berlińskiego
pi lkarstwa, dotąd nie zdołał zrealizować stwa.
wysokich aspiracyj. 2 lata temu ugli.
czestniczyła Minerwa jako wice
mistrz Berlina w finałach mi-|
strzostw Rzeszy. W ostatnich dwu
Hiszpańskich piłkarzy czeka w naj b'eż. sezonie na meczach piłkarskich sezonach nie starczyło jej tchu, aby I
bliższym czasie ciężkie zadanie. 12-go kilka prób z dwoma sędziami, hiowację wytrzymać do końca na czołowej
maja grają oni w Kolonji z N emcatni zastosowano naturalnie tylko w spot pozycji. W ciągu całej pierwszej;
i ambicja nakazuje naturalnie, za wszel kaniach towarzyskich. Obecnie Zarząd kolejki tegorocznych mistrzostw;
ką cenę wygrać!
I-szej Ligi angielskiej postanowił zwró zajmowała Minerwa pierwsze miej
Generalną próbą przed waźnem tern ! cić się do walnego zgromadzenia z pro see, była głośnym faworytem (ospotkaniem ma być niedzielny mecz (5 pozycją tiipoważ-nienia go do wprowa
maja) z Portugalią w Lizbonie. Zwią dzenia w przyszłym sezonie również bok BSV9?) sfer fachowych, aby;
zek Hiszpański dawno już ustal I skład na meczach mistrzowskich instytucji zawieść na finiszu i wylądować w !
rezultacie na czwartej pozycji.
reprezentacji, tymczasem jednak wyni dwu sędziów.
Niedzielny gość Warty ustalił so ■
ki ostatnich spotkań mistrzowskich wy
SPOWROTEM DO DOMU.
wołały poważne wątpliwości, czy ze
bie sławę zespołu, który często na-'
Sensację wywołał we Włoszech na-' wet gdy
stawienie jest odpowiednie.
L' przegrywa jest drużyną ■
argentyńskiego
trenera I lepszą. Świadczy to zarówno o '
Madrid F. C.. który miał dostarczyć sdy
„ wyjazd
-•
- ------

Przyszedł czos I na Zamorę

poważnego kontyngentu graczy, skan
dalicznie zawiódł, przegrywając z Bar
celoną 0:5. Pierwszą ofiarą tego nieoczekiwanego
sprawy
padl słyń-'
______ obrotu
.
.
. ,_T
ny bramkarz Madridu Zamora. którego
wycofano z drużyny reprezentacyjnej,
desygnując na jego miejsce bramkarza
Serilli — Cizaguire.
PRZECIEŻ DWU SĘDZIÓW.

Jak wiadomo odbyło się w Anglii

W

Larcano. Carcano trenował z powodze' kwalifikacjach technicznych jak i
niem przez k łka lat turyński Juventus. | braku siłv nrzehniow-pi
który pod jego kierownictwem zdobył k Dn Pnrtwn.J • 4 • n^pa;stni*
czterokrotnie
mistrzostwo Itaiji.
Italji.
, °'b. *2° Pozna"ia jedzie drużyna
cztcrokroin'ie mistrzostwo
w najlepszym t składzie:
Przyczyną nagiego wyjazdu Carcano' berlińska
,S.
ma być kontrakt zawarty z jednym
'»alkhof, Weick.
argentyńskich klubów, zapewniający jBmucr, JSchulz
;^Pryssok,
~
* 'Jsoua,
IwaTl-.
mu bardzo dobre warunki.
kow&ki, Elsholz. Schlauch. Seiffert. Poza Ungerem i prawą stroną!
W świetle tego wydarzenia zrozu
miałą staje się uc eczka do Argentyny ataku, którą tworzą dwaj junjorzy, >
Orsiego i Feduli, którzy byli pod opie którzy niedawno awansowali do
ką Carcana.
pierwszej drużyny, wszyscy gra- i

cze walczyli już w barwach Ber):- j
na. Czasy, kiedy atak z braćmi I
Iwankowskimi był najsilniejszą li
nią zespołu minęły; kościec jede
nastki stanowi dziś znakomita po
moc, gdzie wszyscy trzej gracze
reprezentują wysoką klasę. Rów-|
nież W alkhof w obronie jest klasą 1

JAN WIECZOREK
zasłużony lekkoatleta wileński
OTWARCIE LEKKOATLETYCZNEGO OBOZU OLIMPIJSKIEGO
ze swoimi synkami Henrykiem
odbyło się u' C.I.W.F. na Bielanach, przy udziale zawodników, wyznaczonych przez P7.LA. Stoją i Ottonem, przyszłymi dziedzi
od lewei: Kluk, trener Petkiewicz, Heliasz, Siedlecki, Plawczyk, Skowroński, Sznajder. Kocoń, cami karjery sportowej naszego ,
Gurak, Imię la, Niemiec, Trojanowski II, Fiołka, Noii i t. d.
słynnego wieloboisty i plotkarza.1

ELSHOLZ.

OBIAD NA OBOZIE HAZEN!STEK.
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PRZEGLĄD SPORTOWY Sobota, 4 maja 1935 roku
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/1. Szczepgnsfri

Najzuchwalszym chyba celem kiewicz, Luxemburg i Żuławski, w [zdobywali
Małego Młynarza
dla taterników zimowych jest w dniu 16 kwietnia zdobyli (I wejście [ wprost od Białej Wody, a Jeszcze
Tatrach Dolna Śnieżna, pomiędzy zim.) Środkowa Śnieżną Turnię inni powtarzali piękną drogę od
Kapalkową a Śnieżna Granią ku przez Przełęcz Ścienki. Prócz tego [ pó’nocy na Pośrednia Grań.W dn
Lodowemu Szczytowi. Jej wspa stało sie ich udziałem 1 prz. zim.‘22.1 V W. Ostrowski i J. Wojsznis
niale progi, jej głębokie leje, nawet pónocno - zachodniej grani Malej. weszli jako pierwsi zdobywcy zilatem zastane śniegiem, jej dziki Kapa’kowej Turni (25.IV) oraz I mówi na trudno dostępny Smoczy
zerwisty żleb 800 metrów wysoki wejście zim. od Siwej Przełęczy
i
—
na gzczyt w grUpje Wysokiej. Na sa
— przez długi czas wydawały się śnieżny Szczyt (21.IV).
me święta wielkanocne przypadł
absolutnie niedostępne i omijano je Podczas gdy jedni taternicy bi powodzeniem uwieńczony, atuk
zdaleka. Dopiero po wojnie, w o- wakowali w namiotach nad Czar Z. Korosadowicza ’ S. K. Zaremby
kresie odradzania się taternictwo, nym Stawem Jaworowym i atako na północna grzędę i południowa
przeszedł całą Dolinę Śnieżną naj wali stąd okoliczne problemy, inni ścianę Kaczego Szczytu. W tym
lepszy taternik pokolenia przedwo
.ieiinego, ś. p. Mieczysław Świerz
(z A. Feresem. w dniu 22 lipca
1922 roku). Droga, wśród wszech
stronnych i znacznych trudności,
wywiodła na Lodową Przełęcz
ó yżnią. Do końca życia uważał
świerz te zdobycz za najcelniejszy
sukces swego taternictwa.
Tel-Aviv 20.4.35.
stynle i delegaci zagraniczni m. in. spe
Raz zwiedzona, rychło stała się Przed zawodnikami polskiej Maka cjalny
delegat Z. R. S. S. w Polsce,
jednak Dolina Śnieżna 1 otaczające bi, którzy zostali w Palestynie, wy poseł Dubois.
ją ściany celem conaz częstszych, łoniła się kwestia do którego z miej- Właściwe zawody sportowe rozpo
______ i_____________
zdobywczych
odkrywczych wy- . scowych klubów skierować swe kro- częły się nazajutrz, jednocześnie na
j

dwudniowe, samotne wypady Sta
nisława Grońskiego który w dn.
11—12 lutego dokonał 1 w. zim. na
Czamostawiańska Przełęcz po pół
nocnej ścianie Hińczowej Turni, a
w dniach 19—20 lutego przejścia
Przełęczy pod Chłopkiem i I zim.
wejścia stąd na Mięguszowiecki
Śzczyt.
Tenże Groński w grudniu doko
nał II prz. zim. vn.-wsch. Żlebu
Świnicy. W tym okresie czasu mu
si jednak ustąpić pierwszeństwa Z.

samym czasie S. Groński dokonał
1 w. z. na Kacza Tumie.
Już to zwięzłe zestawienie po
winno wykazać dostatecznie wy
raźnie. jak ożywiona i szczęśliwa
była działalność taternicka w okre
sie wielkanocnym, zamykającym
tradycyjnie sezon zimowy. Ale i
wcześniej — w pełnej zimie — nie
brak’o taterników w głębi gór,
choć już bardziej sporadycznie. Na
czoło zdobyczy w tamtym okresie
musimy wysunąć dwa wspaniale.

Zawodnicy polskiej Makabi w nowych barwach

Korosadowiczowi. który wraz z J.
Staszlem w dwudniowym szturmie
(26—27.XII 1934 r.) nadaremnie bo
rykał się z przemożttemi trudno
ściami dolnych zerw pónocnei
ściany Mięguszowieckiego Szczy
tu. Atak się nie powiódł, ale olbrzy
mi wysiłek obu turystów musimy
wpełni docenić. Prócz tej zawzię
tej wyprawy (Korosadowicz ata
kował już przepaście Mięguszo
wieckiego po raz trzeci!), warto
jeszcze wspomnieć o I wejściu
zim. na Niżnie Rysy ich wschodnią
gratfa oraz o dwukrotnem przej
ściu Wołowej Szczerbiny. Korosa
dowicz. w marcu, pokonał też Jako
pierwszy w zimie, północną ścianę
Gąsienicowej Tumi.
Ogółem biorąc, cały sezon zi
mowy był ożywiony, urozmaico
ny i nadzwyczaj pomyślny. Niemal
wszystkie przedsięwzięcia uwień
czyło powodzenie. Pogoda naogół
sprzyjała taternickim zamierze
niom. warunki zimowe nastały pó
źno, ale też przetrwały niemal do
końca kwietnia. Powodzenie sprzy
jało również Spiszakom, polskim
konkurentom w taternictwie zimowem. Nie mogą się wprawdzie Ich
sukcesy równać z rozmachem i
czysto zimowym charakterem zdo
byczy polskich, ale stycznowe zdo
b^cie Drogi Jordana na Łomnicę
oraz kwietniowe całkowite przej
ście Grani Wideł, dokonane przez
nich, świadczą w każdym razie o
dużym rozmachu i sprawności na
szych przyjaciół po stronie cze
chosłowackiej. Na Spiszu, niestety,
nie odbyło się bez wypadków z la
winami, dwukrotnie zakończonych
śnrcrcia• turystów.
. .
„ ,

Maiorczyk 36.98:
skok wdał 1)
Ben Lewi 5.80, 2) Fruchtman 5.70; 100
mtr. pań Gotlibówna 13.4; skok wwyż
Ozinówna 1.28; skok wdał Metzendorfówna 4.36.
Prawie wszystkie pierwsze miejsca
dwu boiskach.
oraw. Padły pokolei wszystkie pro ! ki...................................
zajęli polscy zawodnicy, którzy pozio
W wyniku rozgrywek wstępnych do
A trzeba wiedzieć, że na gruncie pa
bierny okoliczne: lwia ich część lestyńskim
mem swoim nadawali ton rozgryw
ze sobą dwie or- finału zakwalifikowali się w siatków
zdobył ś. p. W. Stanisławski, dla gauizacje: konkurują
kom.
Makabi i Hapoel. Po krót ce męskiej Jerozolima i Szomron: w
którego otoczenie Doliny Śnieżnej kiej naradzie prawie cala ekspedycja siatkówce kobiecej Jerozolima i TelTego samego dnia popołudniu od
stao się najbardziej ulubionym za Makabi polskiej, gremialnie zasiliło
była się wielka rewja sportu robotni
czego w Palestynie na reprezentacyj
kątkiem Tatr.
ł
szeregi Hapoelu.
nym stadionie Tel-Avivu.
Ale co więcej, Stanisławski od 1 tak cala paczka bokserów z NeuMASOWY POKAZ
ważył sie również zaatakować Do dingiem, Rozenblumem, Birenbaumem
Na dany znak wmaszerowalo w
i t d. wraz ze swoimi kierownikami
Itoę Śnieżna w zimie! Wespół z Kupferszteinem
Przyjazd Evertonu do Lwowa Everton przed (przyjazdem do zwartym szyku około 8.000 sportowców
i Freitagiem już od
H. Mogilnickim w trzydniowej wy kilku dni zawzięcie
trenują, przysto przybiera coraz bardziej reaBoe Lwowa rozegra kilka spotkań w z całej Palestyny. Przy dźwiękach
prawie w końcu grudnia 1930 roku sowując się do mającego się odbyć me Iksztalty. Anglicy zapropo-nowa'i Wiedniu. PradEe i Budapeszcie. orkiestry wykonywali oni ogólne ćwi
zdobył Lodowa Przełęcz Wyżnią czu w ramach zlotu Hapoelu.
•termin 30 maja. Obecny toczą się NA OBSERWACJI PIECHURÓW czenia, symbolizujące polskiego robot
nika palestyńskiego.
na le-tniej drodze Świeża, uzysku Wślad za nimi poszli lekkoatleci z tylko pertraktacje odnośnie strony
NIEMIECKICH
jąc tern samem jeden z rekordów Majorczykiem, Kielsonem, Fruchtma- finansowej. Anglicy cenią się na Kpt. Kurleto obserwował z ra Rytmicznie wykonane ćwiczenia wy
prawdziwy entuzjam, poczem
taternictwa zimowego. Wyprawa nem. Gotlibówną, Lewitiówaią, Metzen- prawdę bardzo wysoko co z ctra- mienia Zw. Strzeleckiego onganiza wołały
nastąpiła defilada wszystkich biorądorfówną i t. d., wdziewając zielone
osiągnęła zasłużony rozgłos, sam koszulki
cję
i
przebieg
marszu
tz
plecakami
cych udział zawodników.
z czerwonemi odznakami Ha giej sttrony przy wytsokilm podatkiu
Stanisławski opisał ją w „Przeglą poelu. Nawet
Po odegraniu hymnu robotniczego,
masażysta stary Gar magistracka stawia Pogoń w dość w Lipsku w dniu 29 kwietnia i po
dzie Sportowym“ w marcu 1931 r. barz czuje się już w Hapoelu jak ryba truidnej sybuacjli, gdyż ewentualny izosaje w
celu na rozpoczęły się finały zawodów lekkoi.....twn
... samym,
_ ,
które przyniosły nastę- j A teraz jeszcze Jeano. Rok 1934
Od tego czasu nikt jednak nie w wodzie.
deficyt mógłby przynieść gospoda chód przez Berlin w nwędzynaro- atletycznych,
pujące rezultaty:
był w polskim sporcie wysokogór
próbował powtórzyć zimowego Nie pozostały w tyle także koszy- rzom wiele k’oDoDu.
dowej
obsadzie w dniu 9 maja.
I
Rzut dyskiem pań 1) Lewinówna I skim rokiem co się zowie niezwy
przejścia tej doliny i zwisających karki, które gremialnie powiększyły
31.46, 2) Berlinerówna 26.20. 3) Ozi- kłym. Trzy ogromne wyprawy alnad nią zerw. Dopiero w bićżącym szeregi Hapoelu.
nówna. 400 mtr. panów 1) Ben Amin pinistyczno - egzotyczne w trzy
Trzeba
przyznać,
że
nawet
odpowie

Składy
ligowe
sezonie zimowym, świeżo zamknie dzialni kierownicy Makabi polskiej
58, poza konkursem biegał Kielson z
tym. może sie taternictwo polskie jak mgr. Dickes, dyr. Minc i inni przy Pogoń wyjeżdża do Warszawy na z Pogonią w składzie: Keller, Martyna, Polski, zajmując pierwsze miejsce. 5000 części świata. Otóż po sukcesach
oochlubić ponownem przebyciem jęli tą „małą rewolucję" całkiem spo mecz z Legją w składzie następują Szezotkowski. Szaller, Kubera, Prze- mtr. 1) Hirsz (Jerozolima) 18.24. 1500 andyjskich, atlasowskich i szpieber
Doliny śnieżnej zimą oraz rozwią kojnie i rzeczowo, przyznając argumen cym: Albański, Bereza, Jerzewski, Ha- ździecki 11, Drabiński, Skrzypek, Na mtr. 1) Outer (Hudaron) 4.49.3. 100 m. geńskich. mogłoby sie jednak zda
nin, Wasiewicz, Deutschman, Niechcioł, wrot, Łysakowski, Wypijewski.
panów 1) Lewenield (Tel-Aviv) 11.2. wać że alpiniści polscy przynaj
zanym jednego z największych tacji zawodników słuszność.
Matyas II, Nahaczewski, Bo
Seeman we Lwowie I Walczak T. w Kula pań Lewinówna 11.55.
mniej na jakiś czas spoczna na lauproblemów taternictwa zimowego, Zlot Hapoelu rozpoczął się właści Zimmer,
rowski.
W tym samym czasie odbywały się rach. Min'ony sezon poświadczył,
Warszawie prowadzić będą najbliższe
a mianowicie wejścia stąd na Lo wie już w czwartek, 18 kwietnia.
zawody wioślarskie na Janconie, gdzie
Legia wystąpi na niedzielnym meczu mecze ligowe.
10.000 osób zapełniło do ostatniego
dowy Szczyt. Wspaniały ten suk * miejsca
wszystkie pierwsze miejsca zajęte zo że nie zaniedbano i właściwego ta'
amfiteatr
wystawy
Lewantyńternictwa. Tak ożywionej zimy ta
ces stal sie udziałem trzech tater skiej. Otwarcie odbyło się wieczorem
stały przez osady z Hajfv.
ników warszawskich. Stefana Ber przy
Ostatni dzień „Hapoeljady“ poświe ternickiej jak ubiegła, nie miePśmy
świetle reflektorów co potęgowa
cony był finałom gier sportowych, od czasu s’awnej Wielkanocy 1923
riadzik'ewicza. Stanisława Luxem- ło wrażenie.
turniejowi piłkarskiemu, a przedewszy- roku i od sukcesów Stanisławskie«
btfrga i J. Wawrzyńca Zu’awskie- Po wstępnych ceremoniach nastąpił
stkiem nosił nazwę dnia Juniorów i go i Korosadowlcza.
gó, "którzy w dniach 23—24 kwiet właściwy program, składający się wy
w meczu z PJd. Alryhą
dzieci.
nia b. r. weszli na Lodowy Szczyt łącznie z gimnastyki. Na wyróżnienie,
Fakty te udowadniają bez«
Mecze przyniosły następujące wy
Praga, w kwietniu.
Iciężkie, chociaż nie niemożliwe. niki:
r Doliny Czarnej Jaworowej przez zasługuje gimnastyka na poręczach,
sprzecznie,
że polska turystyka
koszykówka
męska:
Jerozolima
—
Pomimo licznych kłopotów, ja Polscy gracze będą
wzorowo. Miedzy innymi umieli potężny
cala Dolinę Śnieżną 1 wpoprzek wykonana
v'ysokogórska
znajduje się we
• .
i • i
i Jenuaa
Jehuda
8:4;
siai
siatkówka:
__________
Jerozolima
____
—
dzial brał zawodnik Makabi polskiej, kich nie brak w gorącym okresie for w postaci ’własnego boiska. Szomron 30:14:: si.lkówk«
Ke^ałkowei Grani, droga, wyszu Młynek,
siatkówka kobieca: wszechstronnym rozwoju i że zdoł
który
jeszcze
w
ubiegłym
ty

rozgrywanych właśnie mistrzostw własnej publiczności.
i
znos-Ch _ Ponadto,
1 Tel-Aviv
______ — Jerozolima
__ 30:7;
__ ; szczy- na jest do podejmowania zadań naf
kana w 1929 roku o rzez J. K. Dostartował na Makabjadzie. Po- tenisowych
Czechosłowacji, p. przeciwnicy, którzy o Polsce nie porniak: Jerozolima — Tel-Aviv 19:9. rozmaitszych i na coraz większa
rawskego i braci Szczepańskich i godniu
Bertl(
pozostawiwszy
—• •
t»,,
„
•—*.»
.
j, sw ego wątpliwie niewiele słyszeli, zbaga Turniej piłkarski wygrał zdecydowa skalę. Należy więc oczekiwać, że
dopiero raz przez W. Stanisław kaz jiu-jitsu zakończy! częśc sport©- |'gnśrla
Palmiprlppn w
w kinie,
kin
.
.
.
.
'gościa
Palmierlego
chęt- telizują sobie ten mecz i nie wyj nie Tel-Aviv. Pokaz pląsów, wykona
skiego i towarzyszy w okresie let W pierwszych rzędach podczas o-1
wdaie sie'ze^rrna\v no^awed- dą na kort z takiem napięciem wo ny przez kilkaset dzieci, a zakończo tik świetnie również rozpoczęty
twarcia obecni byli najwybitniejsi przed j {J? ".‘TJ?
nim powtórzeną.
ny pełna życia i werwy „Hora" za starł do gór egzotycznych, nie za«
Ci sami trzej taternicy, Bemadzi stawicielc społeczeństwa żyd. w Pale- ' kę na temat zbliżających się roz li i nerwów, jaki będzie jednak po mknął IV zlot Hapoelu.
w'edzie i już w lecie b. r. doprotrzebny do zwycięstwa. O ileby
grywek o puhar Davisa.
Aleksander Aleksandrowicz.
wadzi do nowych rezultatów.
Aviv, przyczem zaznaczyć należy, iż
do zwycięstwa drużyny Tel-Avivskiej
przyczyniła się bezsprzecznie dosko
nała gra Lewinówny i Szikówny.
Koszykówka męska — Jehuda i Je
rozolima. Koszykówka kobieca — TelAviv i Szaron.
W lekkiej atletyce — w skoku wwyż
pierwsze miejsce zajał Wule 1.60; kula
l) Majorczyk, 2) Lichtblau 10.73; dysk

Everton we Lwowte

Czesi chcieliby naszego zwycięstwa

Nasz notałn K
Na mecz piłkarski Polska — AustrJa lym. Z walki tej wyjdzie bodaj że zwyorgaąizowana jest wycieczka przez clęsko Zarząd, gdyż Skodzie nie udało
Związek
Urzędników Administracji się zmobilizować silnej opozycji. Zary
Wojska. Wycieczka ta wyjedzie z sowuje sie natomiast wyraźnie blok
Warszawy w piątek, 10 maia popołu prorządowy z Polonią, Makabi, War
dniu razem z ekspedycja piłkarską, a szawianką, Legją i YMCA na czele.
wróci w poniedziałek, 13 maja. Koszt
ZAPROSZENIA DLA WIOŚLARZY
przejazdu w obie strony z kwaterun
Polski Związek Wioślarski otrzyma!
kiem (bez utrzymania) i biletem w’stę ostatnio szereg zaproszeń do Gandawy,
do Essen i do Nicei. Związek nie sko
pu na mecz wynosi 65 zł.
Wycieczka przyjmowana
będzie rzysta z nich ze względu na wysokie
przez kolonię polska, a w czasie me koszta ekspedycji i niewygodne term;
czu projektowane jest odśpiewanie ny.
Starania o wyjazd Vereya do Hen
hymnu narodowego. Kierownikami wy
c eczki są z ramienia ŻUAW pp. Zwoi-, ley trwają nadal. Chodzi przedewszysti kietn o subsydium na tę kosztowna, ale
ski. Skarżyński i Grudziński.
Zapisy przyjmuje sekretariat ŻUAW doniosłą dla wioślarstwa polskiego wy
(Mazowiecka 9, 17—20), przyczem 1 prawę.
REKORD TURCZYKA
pierwszeństwo maja członkowie klu
bów sportowych i organizacji w. f.
ZATWIERDZONY
Ciszewski w nowych barwach. W.G.
Na zawodach w Poznaniu osiągnął
1 D. PZPN zatwierdził Ciszewskiego ' ub. niedzieli Turczyka (Warta) w rzudla Polonii warszawskiej.
I cie oszczepem doskonały wynik 65 m.
Poznań — Kraków, spotkanie między 73 cm., który został przez PZLA ofic
m astowe rozegrane zostanie w niedzie jalnie zatwierdzony, jako nowy rekord
lę 12 b. m. w Poznaniu.
Polski.
NIESPEŁNIONA ZAPOWIEDŹ.

POZNAŃSKA KL. A

Z okazji „Tygodnia Poznania“ zapo
W mistrzostwach poznańskiej kla
wiadane było klika imprez sporto sy A — Warta 1-b pokonała Sokola
wych o większem znaczeniu. Skończy- leszczyńskiego 6:0 (3:0). Legją zwy
. to się w większości wypadków, nieste ciężyła O.K.S. 3:0 (0:0); H.C.P. ty, tylko na zapowiedziach, gdyż na Unię (Kościan) 2:1 (2:0), leszczyńska
wet te, które zdołano sfinalizować pad Polonia zremisowata z poznańskim K.
’v ofiarą niekorzystnych warunków P.W. 2:2 (2:1), a Ostrówka pokonała
atmosferycznych i majowych śniegów. poznańską Spartę 3:0 (0:0).
Na środę wieczór było zapowiedzia
2:0 CZY 0:3?
ne spotkanie piłkarskie przy św:etle
W tabeli ligowej nastąpić mogą Jesz
elefctryczmem. Z powodu deszczu, śn ecze pewne poprawki. Na ostatniem po
gu i zimna, mecz odwołano.
Z duźem zainteresowaniem oczekiwa siedzeń u WG i D Ligi, wstrzymano się
no pierwszych międzyszkolnych zawo chwilowo z weryfikacją meczu Śląsk
dów nrędzymiastowych z udziałem re — Polonia, który zakończył się, jak
prezentacyj szkól średnich z Pozman a, wiadomo zwycięstwem Ślązaków w
Bydgoszczy, Torunia. Ostrowa, Lesz stosunku 2:0.
Okazuje się. że PZPN nie zatwier
na, Rydzyny. Rawicza i Kościana.
Wskutek przejmującego zimna, kura dził dotychczas graczy Śląska Smoła i
tor okręgu szkolnego w słusznej trosce i Hołoty, toteż Liga zwróciła sie telegra
o zdrowie młodzieży, na odbycie zawo ficmie do Świętochłowic z prośbą o
łów nie zezwolił; przełożono je na so- wyjaśnienie, na Jakiej podstawie za
wodników tych wstawiono już ub. nie
notę 11 b. m.
Walne zebranie Polskiego Związku dzieli.
Bokserskiego odbędzie się 23 czerwca
w Poznaniu.

Walne zebranie tenisistów śląskich I
odbędzie sie w Katowicach dnia 7 ma
ia b .r. (hr.).
SEJM
WARSZAWSKICH PIĘŚCIARZY
Doroczne Walne Zgromadzenie W.
O. Z. B. odbędzie się w niedziele w sa
li YMCA Stać ono będzie pod zna
kiem walki Skoda — Zarząd. Jedynie
bowiem Skoda na czele nielicznych
klubów była niezadowolona z działalno
ści władz Związku w sezonie ubieg-

ŚLĄSK OBURZONY.

Wiadomość o możliwości zweryffkowania meczu ligowego Śląsk — Polonia
jako w. o. dla zespołu stołecznego,
wywołała na Górnym Śląsku wielkie
oburzeń e. Nietylko sympatycy benjaminka, ale i prasa dopatruje się w powyższem aktu represyjnego, tembardziej, że na Śląsku panuje przekonanie,
Iż zespól Polonji cieszy się u ..kompe
tentnych" specjalnemi względami. W
sprawie tej należy się spodz ewać ostrej reakcji nietylko ze strony KS.
Śląsk, ale i prasy™ (hr.).

— Przedewszystkiem muszę za
znaczyć — mówi mój rozmówca—
że zarówno Anglicy jak i Połu
dniowi Afrykańczycy przeceniają
siły swych graczy. Z drugiej jed
nak strony — na kontynencie Ich
sie medocenK A przecież zarów
no Kirby jak Farpuharson to gracze
o wysokiej klasie światowej.
Co do pierwszego, to nie jest on
wcale gorszy od Menzla. ma przy
tern tę niesłychana zalete. że jest
bardzo wyrównany i nigdy nie ro
bi niespodzianek, zwłaszcza in mi
nus. Natomiast Farauharson jest
przeciwieństwem Kirby‘ego. Obok
naprawdę sensacyjnych zwycięstw
ma en juiż w swei karierze i bar
dzo kiepskie wyniki Jest to gracz
nastrojowy, u którego wszystko za
leży od dyspozycji psychicznej w
czasie samego meczu.
— Szanse Polski w spotkani« z
Po'udn;owa Afryka nie sa wielkie
Double Polska z pewnością prze
gra. Zdobycie zaś 3 punktów na
graczach tej klasy, co dwaj wymię
nieni. wydaje mi sie niesłychanie

s'e zwłaszcza udało Polakom za
skoczyć już w pierwszym dniu
Afrykańczyków. to kio wie, czy
speszeni, nie zeszliby z placów po
konani.
— Powtarzam jeszcze raz: szan.
w 10,7.
DAVIS CUP W AMERYCE
se są raczej po stronie gości i za Rozgrywki
puharowe strefy amery
5 1 10 kłm. wygra! Ceballos w 15:44
najprawdopodobniejszy wynik u- kańskiej zaczynają się wcześniej, nż i 32:48, przegrał on jednak 3 kim. do
ważam 3:2 na ich korzyść. Może w Europie; w dniach 3—5 maja gra w Castra w 8:55 Castro wygrał 1,500
jednak być i odwrotnie. Ja osobi Mexico City Meksyk z Kubą, od 10—( mtr. w 4:04. Na 800 mtr. triumfował
ście chciałbym bardzo. bv Polska 12 maja Ameryka z Chinami. Zwycięż, Argentyńczyk Anderson w 1:55,3. Obie
wygrała i by doszło <lo spotkania cy rozegrają od 17—19 maja finał stre ■ sztafety wygrało Chile w 42,2 i 3:24,8.
Stany Zjednoczone wystąpą zlpo zaciętej walce z Brazylią. Na 110
Czechosłowacja — Polska, które fowy,
Shietós, Grant w singlach i mir. przez płotki zwyciężył Brazylijodbyłoby się w Warszawie. Po drużyną
Mąko,
Budge
w dublu.
ozyk Mendes w 15,5. Rzuty były bar
17-letniej przerwie pojechałbym
CHINY BIORĄ SIE DO TENISU.
dzo słabe: kula 13,69, dysk 40,40,
chetnie z naszą drużyną do stol:cy Kho
Shinkee i óuy Cheng, oto nazwi
57.45, skoki też nie świetne:
Polski, z która wiążą mnie bardzo ska dwu młodych. 20-letnich Chińczy oszczep
wwyż 186 (Mello i Burgos), wdał Netto
miłe wspomnienia osobiste.
ków, którzy walczyć będą w puharze 703, trjskok Reccius 14,13, tyczka CbriNakoniec zapytuję jeszcze o Davisa z Ameryką. Obaj są podobno chigno 350, w dz esięcioboiu triumfował
bardzo groźni.
skład Czechosłowacji,
Wenzel 6854 pkt.
— Najprawdopodobniej
single
BRAZYLJA
TERAZ KOLEJ NA WŁOCHÓW
grać będą Menzel i Caska, double
MISTRZEM PŁD, AMERYKL
W Neapolu wsiadła na okręt efcspedy
Finał strefy południowo amerykań cja bokserów włoskich, która spotka
Menzel — Hećht.
Jest już dość późno i gościnny skiej puharu Davisa wygrała Brazylia się z amerykańską reprezentacją w
jąc Urugwaj 3:2. Brazylia spotka się Chicago. Z mistrzami „złotych ręka
kapitan musi śpieszyć do kina, by bteraz
z mistrzem strefy półmocno-ame- wic“ w roku ubiegłym Polska przegra
.odebrać“ stamtąd Palmieriesro. I rykańskiej,
w której rozgrywki zaczy ła ten mecz w stosunku 2:14. Pięś
Kończymy więc miłą pogawędkę. nają się 3 maja.

Kronika zagraniczna

Mast.

l-szy raz w Polsce

CYRK

MIĘDZYNARODOWY

STANIKWSKICH

TURNIEJ
ZAPAŚNICZY
o mistrzostwo świata na 1935 rok
w wadze ciężkiej od 100 kg. wzwyż
W zawodach biorą udział najwyblt-l
niejsl zapaśnicy
1
15-tu Państw
|

i

4* f/Ł,
[fJrjR

LU

.7

1’uy 1
raz 1
POLSCE 1
w

UWAGA: Turniej o mistrzostwo
świata odbywa sie w Polsce po raz
1-szy na specjalne polecenie pod
protektoratem światowej Unji Zapa7
śniczej i Kontrola Centr. Zw.. Zap.
Polskich
Walczą między Innemi:
SCHIKA.
GRABOWSKI.
KRAUSER.
NITSCHE.
TORNOW.
SPEVACEK.
d’OLIVEIRA.
BENOLD.
SAMBUCO.
ST. MARS,
POOSHOFF.
TRAVAGLINI.
THOMSON i inni.
Dz>ś II codziennie
Początek wielkiego programu atrakcyj cyrkowych o g. 8.15
WALK — około 9.30.

Ceny od 90 gr. do 5 zł.

ciarze
włoscy pojechali w bar
dzo silnym składz e: Fatta. Sergo, Farsanelli, Montenari, Bmazzi, Brudolio,
Na mistrzostwach tenisowych Cze- ; AnnibaJli, Saruggia.
choslowacji sensacja było gładkie zwy
cięstwo Małecka nad Sibą w stosunku HELENA MAYER WCIĄŻ ZWYCIĘŻA
I Helen Mayer, mistrzyni olimpijska w
6:3. 6:1, 6:2.
Zagrzeb pokonał 6:0 Medjolan w te | szermierce, wielokrotna mistrzyni Nie
nisie. Barwy Zagrzebia reprezento miec, która opuść ta swą ojczyznę nawali Puncec i Pallada, Medjolan — Ra skutek prześladowania za swe pocho
do i del Bono. W świetnej formie byl dzenie żydowskie, święci w Ameryce
j zwłaszcza Puncec, który oddal swym nieprzerwane pasmo sukcesów. Ostat
przeciwnikom tyliko siedem gemów w nio zdobyła już po raz drugi mistrzo
stwo szermiercze Ameryki.
sześciu setach.
| W Monte Carlo sensacją było zwyIDEAŁ PLOTKARZA
i cięstwo Hinesa 1 Culleya nad CrawRekordzista
św ata na 110 mtr. przez
i fordem. Mc. Gratem w stosunku 7:5,
Percy Beard, nie jest z siebie
i 6:4. Druga para australijska TumbuN, płotki.
Jest za duży (193 ctm.)
, Ow'st przegrała z Hopmanem, Bemar- zadowolony.
za ciężki (77 klg.). Ideał plotkarza po
■ dem 6:3. 4:6, 3:6. W singlu panów iwinien
mieć, zdaniem iego, tylko 188
Quist pob I Mc Gratha 6:3. 6:1. 6:0.
ctm. i ważyć 75 klg.; pow n en biec set
MISTRZOSTWA POŁUDNIOWEJ
kę w 108 I mieć silnie rozwinięty tu
AMERYKI
Pozatem trzeba mieć we krwi
Rozgrywane co dwa lata mistrzo łów.
rytm płotków. Nie wolno bowiem iak
stwo lekkoatletyczne Południowej A- to robi większość plotkarzy, brać do
meryki odbyły sie tym razem w stolicy każdego płotka rozb eg.
Chile, Santiago. Wykorzystali to ChiKTO SPADNIE?
lijczycy. którzy wystąpi! z pełną dru
i
żyną podczas gdy spowodu olbrzymich
Anglja ma już mistrza! Jest nim. jak
odległości, Brazylia przystała tylko 13 wiadomo, Arsenał. Uwagę skupiają te
, zawodników, Argentyna — trzech. Pe raz na sobie walki o utrzymanie się w
ru — 17, Urugwaj paru. Chrll wygrało 1-ej lidze. Bezwzględnie skazany na
61 pkt przed Brazylią — 58, Peru — spadek jest Tottenham Hotspurs. Ktc
' 30, Argentyną — 21 i Paragwajem—19 jiI będzie jego towarzyszem w tej niemi
pkt.
łej drodze, o tem zadecydują ostatecz
I Najlepszym zawodnikiem mistrzostw nie najbliższe dwa spotkania. W ra
byl Chi! jeżyk Saltnas, który wygrał chubę wchodzą Middlesborough I Lei200 w 21,9, 400 mtr. w 48,7. 400 płotk' cester City. Różnica jednego punktu nie
pod nieobecność Paddilhi w 56. a na 100 daje żadnemu z~nich pełnego zabezpia
nrtr. był drugi za mulatem Xavierem czenia przed katastrofą.
SENSACJA TENISOWA
CZECHOSŁOWACJI
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PRZEGLĄD SPORTOWY

В

Sobota. 4 maja 1935 roku

Dwie wizyty u Janusza Kusocińskiego
Smutna rzeczywistość czy... autosugestia dziennikarza
W ostatnim tygodniu odwiedzi
— Niestety, nic panu nie będę
— A pańska noga?
dzień. Niech pan mnie odwiedzi.
łem Kusocińskiego dwukrotnie. — Czy to ma być wywiad? — Spotykamy się po tygodniu. Ku- mógł _powiedzieć...
Nie wiele zmieniło sie w „urzędo- odpowiada Kusy pytaniem na py sy leży w łóżku, rozmawia przez — Człowiek
‘ 2. silny — ciągnę —
wem“ mieszkaniu „Kusego“, miesz tanie. — Bo ja teraz nie udzielam telefon. Umawia się na godzinę kiedy ma do powiedzenia coś istot
czącem się w gmachu t. zw. „Pod wywiadów...
drugą na obiad, na czwartą w cha 'nego — mówi — chyba, że niema
chorążówki“ w Łazienkach. Tyle Replikę moją przerywa dzwonek rakterze .,experta“ w jakimś ga-' nic do powiedzenia...
tylko. że wielka ilość żetonów, u- telefonu. Kusociński wypytuje swe rażu, by obejrzeć samochód, na — ..Milczenie jest złotem, mowa
łożcnych dotychczas w bibliotece go rozmówcę o ilość pokojów, o ósma na bridża. W tym planie dnia srebrem“ — znam takie staropol
powędrowała na bardziej widocz łazienkę, o odstępne... Odkłada słu nie dostrzegam miejsca na trening, skie przysłowie — odpowiada Ku
ne miejsce, do specjalnie oszklo chawkę i wyjaśnia.
na gimnastykę, na odpoczynek... sociński.
nych gablotek, gdzie obok krzyży — Zmieniam mieszkanie. Łazien Kiedy Kusociński kończy rozmo — A ja znam jeszcze starsze,
przysłowie,
które
zastagi. pysznią się złote medale ki n'e służą mi. Są mokre i ujem wy. dobiega godzina jedenasta. wschodnie
olimpijskie (z których nota bene, nie wpływa to na moje kolan:.’. I okazuje się. że Kusociński nie brzmi: ..milczenie jest ozdoba głup
zeszło już złoto), i że maleńki pa- Mówi to wszystko bardzo melan jadł śniadania. Jak na sportowy, ca, cz’ek nie jest nieme zwierzę“...
— Niech mnie pan nie męczy.—
'tefenik zamienił się we wspaniały cholijnie. jakby żegnał się z czemś racjonalny żywot, nieco dziwne.
— Panie Januszu — zagajam roz Jestem taki zmęczony — prosi Ku
połączony z radjo aparat szafko istotniejszem niż mieszkanie...
wy, największą obecnie chlubę Ku
mowę. Niech m! pan powie o swo sociński.
D
socińskiego.
— A kiedy będzie mógł pan mó im pobycie w Palermo, swojej for Przypatruję się Kusemu badaw
Wszystko rnne pozosta’o bez wić? — powracam do poprzednie mie i planach ne przyszłość.
czo i teraz dopiero dostrzegam za weigo, jakieś połączenie uporu z he drogęod kamienistego boiska w
zmiany. Ściany obwieszone dyplo go tematu.
Kusociński ma minę męczennika. szłe
__ w nim
_________
zmiany. Dawniej. było roizmem, to coś — co pozwoliło Ogródku Raua do wspaniałego stamami honorowemi. biblioteka i sto — Najprawdopodobniej już za ty Wydaje mi s!e. że walczy ze sobą, w jego oczach i twarzy coś stalo- Kusemu przebyć długa i żmudna djonu w.Los Ange.es...
— Szerokie rzesze sportowców
ły obstawione wspaniałemi puhainteresują sie pana losami — nale
rami i uśmiechające się z nad biur
gam.
ka. zadedykowane Kusocińskiemu
— To. co mogfem powiedzieć,
podobizny gwiazd filmowych z
powiedzia’em już przedtem — mó
Hollywood. „Kusy“ bowiem czuie
wi Kusy. — Podczas pobytu w Pa
dziwną słabość do gwiazd. Pokaź
lermo trenowałem. przed Palermo
nych rozmiarów album, leżący na
byłem w Rzymie, z noga nieco le
stole, nie może pomieścić wszyst
Mecze międzypaństwowe na rok zawieszone
piej. w najbliższym czasie nie mam
kich dedykowanych: „naszemu
■wielkiemu mistrzowi“ fotografij Sensacyjna wiadomość o możli-; terpolowej rozpoczynają się jesz- lak, Bocheński żadnych postępów tuacji, że odpowiednie sumy na zamiaru startować.
wości startu w Warszawie naj- I cze wcześniej, bo 8 i 9 czerwca, nie zrobili.
budową udało się już uzyskać.
,
— To wszystko są jednak nic
wedet naszych scen i scenek.
Zmienił się zato właściciel mie lepszego „polskiego“ pływaka Pe- Pozatem w projekcie jest zor To też wolimy nie ryzykować, Jako kierownik wyszkoleniowy nie mówiące ogólniki...
szkania. Napozór trudno zmiany,'ter
— Ficka
------ wymaga
..--.--7—. potwierdzenia ganizowanie kilku imprez w kraju a poczekać do roku przyszłego, PZP, mogę stwierdzić, że na tym — Przyjdzie czas kiedy wszyst
zaszłe w Kusocińskim dostrzec. Nic‘z? strony oficjalnej,. Zwróciliśmy z udziałem zawodników zagranicz kiedy młodzież dojdzie do głosu. odcinku bardzo wiele robimy: ko powiem. W tej chwili jeszcze
nych.
A młodzież ta, wymienię choć mam nadzieję, że już w najbliż nie mogę...
bowiem nie upiększyło charaktery 1
p.
Bogdana
Baranowskiego
poru— A meczów międzypaństwo by Praskiego, Rothera, Włodka i szym czasie wszystkie ośrodki — A jak zapatruje się pan na
stycznej ..sepiej“ twarzy Kusego. T"-"r“—:
Ale. __mimo
o wyczuwa
sie niedosza»c ₽snrawv
rzy okazłl
wszystkie
ży- wych w tym roku PZP nie projek Zydka, zapowiada się świetnie. pływania będą zasilone nowymi zaangażowanie Petkiewicza w cha
,
.
.
. . wólnp
cnnrtii
nlvwnrkipwotne
sprawy
sportu
pływackie
 tuje?
Przekonany jestem, że w roku instruktorami i przodownikami.
rakterze trenera naszych długody
ltrzega'na na pierwszy rzut oka go.
— A co słychać u waterpoli- stansowców?
różnicę. Bardziej intuicja, niż wzro — Istotnie, staramy się o spro — Postanowiliśmy zrobić przer przyszłym zgotuje ona sensację.
wę. Nie mamy gwarancji, że nasza Zimą wszystkie ośrodki pływac stów?
— No... bardzo dobrze...
triem.
Ficka — mówi p. Bara czołówka zdoła obronić godnie kie pracowały intensywnie, tylko
Mistrzostwa Ligi rozpoczynają — A dlaczego pan nie podjął się
Przedewszystkiem m:mo godzi wadzenie
nowski — napisaliśmy już w tej barw narodowych. Niema potrze- Poznań i Wilno nie mogły nic zro się o8 i y9 czerwca. z.eszioroczny
Zeszłoroczny :'tej
‘tj roli?
ivn.wy dziesiątej Kusv najspokojniej sprawie
do sekretarza FINA, p. Do by ukrywać, że z różnych wzglę- bić wobec braku pływalni. Ale pobyt trenera Keseryego podcią-1 Kusy wzrusza ramionami,
leży jeszcze w łóżku. To było dla nata. Pozatem
zwróciliśmy się dów Karliczek, Szrajbman II, Po- Poznań jest w tej szczęśliwej sy gnął nas trochę technicznie, ale do-, Wcale s'ę o to nte stara’em
mnie bardzo charakterystyczne.
mec. Jabłonki w Ameryce, któ
póki nie będziemy mieli przepiso — Więc Danie Januszu, do prze
Pamiętałem doskonale tryb życia do
ry przywiózł w zeszłym roku
wych. krytych pływalni, dopóty prowadzeniu całkowitej kuracji i
Kusego z okresu poolimpijskiego. sportowców
amerykańskich do
mowy niema, aby można było na powrocie z Inowrocławie ujrzymy
a naw t jeszcze z ubiegtego roku. Polski, o wyjednanie
Na
prcrwincji
pły
pana znowu na bieżni?
tym odcinku dokonać cudów .
O godzinie 9-ej rano był już po ran wackich w Ameryceu władz
TOMASZÓW. Piłka nożna: Tarnowlanka —| Soła, remisując 2:2 (hr).
zezwolenia
! ZTOS
— Zapewne...
5:0 (3:0). Bramki strzelili: Piaskowski | DZIEDZICE. W turnieju gier sportowych
nym treningu naprzelaj. około go na start Ficka w Polsce.
—
A
jak
z
paniami?
_____
(3),__
Kcmp,
Gozdzik.____
Gra naogót ciekawa, ca- (siatkówki I koszykówki), pierwsze miejsce
dziny 9.30 dawał swe nogi w opie — Jak się zapowiada nasz sezon,| łyćr««
— Sytuacja jest tu beznadziejna. Nie brzmi to jednak mocno, ani
KSM, przed ZS. Silesia (hr).
przygniatająca 9»/■przewaga
Tomaszo- zajęło
.
, .—
r
|I M.lawl.l
»«•.«VI dnhran
kę masażyście (wówczas — słyn pływacki?
GDYNIA. Boks: Marynarze — repr. Gdyni Zresztą taka sama, jak w lekkiej przekonywująco. Żegnam Kusego.
wianki. Sędziował p. Dębowski
dobrze.
Lechja II — Miot. 1:1 (0:1). Bramki: dla 10:6. Wyniki: Gwlaldzlński (Strzelec) wy
nemu masażyście naszych wszyst — Naogół dobrze. Mistrzostwa (I Lechjl
czy innych gałęziach Nie zdaję sobie sprawy dlaczego,
grywa w. o.; Szczepański (Mar.) zwycięża atletyce,
Rudnlak, dla Miota samobójcza.
kich reprezentacyj — DuFniakowi). okręgowe w całej Polsce rozpo Hapoel
(Piotrków) — PUR (Tom.) 1:0 przez tcchn. k. o. Zabłockiego (Strzelec) w sportu, gdzie udział pań jest ostat ale jestem smutny. Przecież wszy
3 rundzie; Respa (Mar.) wygrywa z Schonem
stko każę mniemać że Kusociński,
O godzinie 10-e;i Kusociński był czynają się 29 i 30 czerwca, na (1:0).
(G) przez dyskwalifikacje w 2 rundzie; Pa- nio znikomy. Ale dążyć będziemy
już ubrany. ..objedzony“ i gotów Śląsku zaś 7 lipca. Mistrzostwa 7:0,KALISZ. Mistrzostwa kt. B. KKS — Legja sturczak
(Mar.) wygrywa przez k. o. w 2 wszelkiemi siłami, aby grono pły nie człowiek prywatny, lecz Ku
z Duszklcwiczem (G); Pluclk (O)
— mistrz oFmpijski. zdobywca
do opuszczenia domu. Dwa czv też Polski odbędą się w Warszawie 3 Strzelec — KPW (Skalmierzyce) 5:0. Tyta rundzie
stale się zwięk sy
w 3 rundzie Fukse (Mar.); Witold waczek polskich
najwyższej honorowej nagrody
trzy тагу w tygodniu udawał sie i 4 sierpnia. Mistrzostwa ligi wa-| lami mistrzów bokserskich m. Kalisza podzie nokautuje
(O) wygrywa z lepszym o klasę Urbania szało.
liły się KKS zdobywając tytuły w wadze piór kiem (Mar.) przez dyskwalifikacje w 2 run
sportowej, wróci do sportu, że zo
około IO-ej do łaźni, potem nastę
m. al.
kowej Zimlak, pótńrednlej Kwiatkowski, śred dzie; Ożarefc (Mar.) blje przez k. o. w 2 run
baczymy znów jego sylwetkę na
powa’ trening na bieżni.
*
nia Marczak pótciftka śnttś, oraz Makabi dzie Fischera (G); Grajewski (Mar.) wygr.
która zdobyta pierwszeństwo w wadź
*
pa na punkty z Kudaslewlczem (O). Sędziował
bieżni, że podniecać nas bedzle je
Moje przybycie nie „wyciąga“
pierowej przez Jakubowicza, muszej Adlera w ringu dobrze plut. Konopka, na punkty
go walka z najwybitniejszymi prze
W Warszawie
Kusego z łóżka. Leżv w dalszym
I lekkiej Karcgo.
prof. BereSnlewicz.
ciągu i dwoma palcami pieszczo Fort Bema organizuje w niedzielę CHORZÓW. W meczu piłkarskim Old boys Pitka nożna: K. S. „Union“ (Odynla) — Otoouredzi Redakij; ciwnikami, i cieszyć będą jego zwy
I. F. C. — Nlem. Prasa Sportowa, zwycię K. S. „Bąk«“ (Kartuzy ) 8:1 (4:1). Najlep
cięstwa.
tliwie naciera sobie łydki.
wyścigi kolarskie dla zawodników żyli byli wicemistrzowie Polski 4:0 (1:0). szymi graczami na boisku byli Szynol (daw
P. M. Bigos, Warszawa. Karpiński
*
Kilka minut upływa na rozmowie dwa
uzyskując
bramki
ze
strzałów
Machinka
ny
gracz
„06"
Katowice)
oraz
Maliszewski.
na dystansie 150 kin, (3), oraz Fonfary. Mecz prowadził p. Rempobił w finale Chmielewskiego.
łlie mającej nic wspólnego ze snor ilicencjonowanych
Wracałem
przez
pokryte zielenią
Bramki
dla
„Unlonu"
zdobyli:
Przeradzki
dla nielicencjonowanych na dystansie balskl (hr).
„Oszczepnik“. Poznań. Lepszy wynik Łazienki i wydawało mi się że po
II II, Maliszewski i Szynol.
tern wogóle. a z osoba K”sociń.'k’e 75 km. (al)
K.S. GDYNIA—„UNJA" (Tczew) 7:0 (4:0). od Lokajskiego miało tylko paru Fi
RYBNIK. Mecze piłkarskie: KS. Pierwszy
go w szczególności. Wprawdzie Dwa mecze bokserskie rozegrane zo Chwatowice — TS 20 Rybnik 1:1. Naprzód Mistrz, kl. B. Bramki dla Gdyni zdobyli Tan- nów, Estończyk Suule i 2 Niemców. niosłem jakaś stratę. nietvlko ja,
deckl. Grześkowiak, Manlszcw I Dziura. Sę
— „23" Czcrwlonka 1:1 (hr.).
■kilkakrotnie usiłuję rozmowę na staną w sobotę, dn. 4 b. m.:‘ YMCA Rydułtowy
Rekordy lepsze mają: Finlandia — lecz cały świat sportowy. Widocz
O6WIECIM. T. S. Czarni — R. K. S. 2:2. dziował p. Szyttcnhelm b. dobrze.
prowadzić na tory sportowe—-Ka walczyć będzie z Polonią w hali Ymki 20-mlnutowa dogrywka nie przyniosła apo- K.S. „Kotwica“ — P.W. Pocztowe Odynla) Jaervinen 76.66, Niemcy — Weimann nie łatwo ulegam auto«ii?estli.
dzlewancj zmiany rezultatu. Sędzia p. Ma- 7:1 (4:0). Mecz o mistrzostwo kl. C przy 73.40, Szwecja — Lundquist 71.01. Es
sy jednak tak lawiruje, by moment o godzinie 20, a w hali stadionu Woj chrer.
Józef Irża.
Po dogrywce R.K.S. zmierzy! się z TS. niósł zasłużone zwycięstwo „Kotwicy“.
tonia — Sttule 69,62, Japonja — Abe
ten jaknajdalej odsunąć. Narazie ska Polskiego walczyć będą o godzinie
69.10. Na poziomie Lokajskiego stoją
opowi?da m| o swoim patefonie i o 1930 Warszawianka z Makabi.
Dziewięć meczów piłkarskich o mi
rekordy następujących państw; Austra i Zaproszenie
wspaniałych płytach. Wyskakuje strzostwo
kl. A Warszawy rozegra
lja Ley 67.885; Norwegia — Sunde
z łćiżka i nastawia jedna z płyt. nych zostanie
dziś i jutro. W sobotę
67.04; Węgry — Varszegy 07.65, Ame młodzieży polskiej
Rozbrzmiewa gardłowy g'os ko walczą: Bar-Kochba
— PWATT: Skra ! GDAŃSK. KS Gedanja — FC Preus- da 2, Wosiński 2, Matkowlak 2, Wrze ryka — de Mers 67.88.
biecy. śpiewający hiszpańskie tan- — Hapoel; Elektryczność
na Igrzyska
— Czarni;
P. L. K„ Kraków. Istotnie, polemika
KO. W rytm muzyki wykonuje Ku w niedzielę: Bzura — PZL: Skoda — i sen 1:0 (0:0). Techniczna przewaga do śniewski 1, dla Błękitnych — pr. łącz
berlińskie
skonale tym razem grającej Gedanji, nik. Sędzia p. Szulc b. słaby.
ta budzi niesmak. Na szczęście, zajął
sociński jaJceś pocieszne, tanecz- Orkan; Świt — AZS; Warszawianka — dla
której bramkę zdobył najlepszy w
R.K.S. Bałtyk - F.C. Troyl (Gdańsk) się tern już związek i może w przy
czno - gimnastyczne pas. Widok Polonja; Legia — Orzeł; Sarmata — ataku Keller. Dobrymi partnerami jego 3:0 (2:0). Bramki zdobyli Guzicki 2, szłości unikniemy takich gorszących Do Polskiego Komitetu Olim
pijskiego nadeszło pismo podpiten nasuwa mi wspomnienie daw Drukarz. W meczu towarzyskim spot w ataku byli Piasecki i Mallow. W po Proch 1. Mecz towarzyski, boisko Bał wystąpień.
nego Kusocińskiego. gimnastykują ka się Makabi z Marymontem.
mocy dobry Kurowski. Mecz roze- tyku. Bałtyk II - Troyl II 2.2 (2:1).
P. Ferst. Katowice. Nie. nie Jesteśmy sane przez niemieckiego ministMecz piłkarski reprezentacja Pod- grano na Dolskiem boisku we Wrze
cego sie — kontrast jest uderzająco
KARTUZY. K.S. Union — Sokół (Kar pesymistami. Patrzymy tylko obiek ra oświaty Riista, von Tschamer
okręgu Robotniczego WOZPN — cen szczu. Sędziował p. Tornbregel.
tuzy) 8:1 (4:1). Bramki: Przeradzki I tywnie na wyniki. Szanse określamy und Ostena i Lewalda, zaprasza
Jsskrawy.
Gwiazdy, który trwał 2x30 minut,
III Polski Bieg naprzelaj we Wrze i II po 3, Maliszewski 1, Szymol 1, dla
Choreograficzne wyczyny Kuse trala
rozegrany w dniu 1 maja na boisku szczu wygra! po raz trzeci Winiecki Sokola: Dettlat W Unionie dobra ca w granicach 10—40 proc. Nie wyklucza jące na czas od 23-go lipca do
go przerywam pytaniem.
zakończy! się wysokocyfrowem (Gedania), zdobywając na własność la drużyna, prócz Przeradzkiego I. W to zwycięstwa, ale graniczyłoby ono 17 sierpnia r. 1936-go 30 studen
— Jak z pana forma, panie Janu Skry
z cudem.
zwycięstwem reprezentacji Podokręgu puhar ministra Papeego. Winiecki dy Sokole dobra obrona.
tów i 30 uczniów w wieku od lal
szu?
P. O. S. P. Słonim. Zwykły ziemny
Robotniczego w stosunku 8:0 (4:0). stans 3 kim przebył w czasie 9:01, 2)
WIELKI KACK. Strzelec — Orlę 3:3
15-tu do 18-tu na Igrzyska O
Twarz Kusego tężeje, uśmiech Centrala Gwiazdy wystąpiła w mocno Świętochowski (Harcerski KS). W bie (2:2).
plac.
Wskazówek
bliższych
udzieli
Udany debjut Strzelców, dla któ
litnpijskie
do Berlina.
Związek,
Myśliwiecka
3.
Wymiary:
znika z warg. Milczy.
osłabionym składzie. Bramki dla repre gu uczestniczyło około 100 zawodni rych strzelił bramki Skałka (2 z kar

Związek pływacki czeka na młodzież

ł

Na Pomorzu

Na lodzie 1 Kajaki
DYKTY wodoodporne
odmacione 2 ilot. medalami M. H. I
Prremjalu I wystawy Sport. Wodnych,
Rrodukcll (ab. B-cla Konopaccy —
losty. Wyląeine lastepstwo f. „Janor"
Handel I Przemysł Drzewny Sp. z o. o.
Warszawa, ul. 6 Sierpnia 18.
Teł. 9-43-02.

Jeśli chodzi o grupę pierwszą,
zentacji R.P.A. strzelili; Burzyński i ków.
nych). U Orląt dobry Jeachimczuk. Sę długość 23.77, szerokość 10.92, koryta
rze 137, linie serwisowe 6.40.
Smosarski po 2, Krzywik, Kuźinierkieto kandydatami do niej będą w
GDYNIA. Marynarka Wojenna — KS dziował p. Kasprzak.
wicz, Świadkiewicz i Klimkiewicz z Błękitni 7:2 (4:1). Boisko Marynarki.
P. W. K. Tomaszów Maz. Za do pierwszym rzędzie wychowań'
WEJHEROWO. W.K.S. — Strzelec
karnego. Sędza p. Szostakiewicz. (al) Bramki zdobyli dla marynarzy Gren- 5:4 (3:2), Sokół — K.S.M. 4:2 (2:1). bre, wykorzystane foto—owszem.
kowie C.I.W.F.
Lindgren znany długodystansowiec
Co do grupy drugiej, P. K. O!.
szwedzki, specjalista na 5 kim. zgłosił
swój udział w międzynarodowych mi
. musi wejść, przed daniem Niemstrzostwach lekkoatletycznych Warein»’
Centrala Techniczna przejazd 5;com odpowiedzi, w porozumie
- szawy, które odbędą się w dniach 15 i
nie z Min. Oświaty.
16 czerwca.

ROWERY

1700 mtr. Nagrody, których naz
wy zapożyczono z toru wyści
gowego wahały się naogół od 2
do 5 franków, kilka ważniej
szych wynosiło po 20 — 25 fr..
(Kartki z łilstorjl biegu)
a tylko jedna jedyna „Grand
Prix“ wyrażała się w sumach
Jakże biegali młodzi francu ino się było pogodzić ludziom, bardziej „zawrotnych“: za 1
scy zapaleńcy, twórcy „Racing którym, jak wiadomo, szV w miejsce — 50 fr., za 2 — 30 fr.,
łubu“, entuzjaści konnych wy : pierwszym rzędzie o możliwie za 3 — 20 fr.!
Szatni nie nazywano inaczej
j najbardziej udaną imitację wy
ścigów?
Zawody odbywały się w La ścigów konnych. Brak butów za tylko „boxami“, istniały „staj
sku Bulońskim, przyczem wy stąpiono przeto dla utrzymania nie“ i „właściciele“, pracował
ścigi płaskie rozgrywano na t. „fasonu“... dżokiejską szpicrut- totalizator, a po drogach i dróż
zw. drodze madryckiej, a stee- ką, mającą chyba to jedyne za kach Bois de Boulognue snuli
ple-chaise dookoła posesji Tir stosowanie, że zostający wtyle się z tajemniczemi minami... licz
aux Pigeons na szlaku przezna jakiś biedny „koń dwunożny“ ni bokmacherzy!
W programach można było
czonym dla jeźdźców. Gdyby mógło dla podniety ciąć sam
do tych wszystkich prób używa siebie po zmęczonych łydkach! często gęsto znaleźć takie
Łatwo się domyśleć, że w wzmianki jak: „Wycofani —
no koni, byłyby to najnormal
niejsze w świecie wyścigi kon tych warunkach zawodnicy no „Acacia“, „Villars“ i „Verdune i nie mielibyśmy o czem sili jako pseudonimy imiona ron“ pana Andre dTdeville, oraz
sławnych koni. Najlepszy bie „General Williams“ pana M. J.
wspominać, o czem pisać.
Gołowąsi członkowie „Racing gacz z tej paczki, Potter, nazy Raimon“...
Najznakomitszym biegaczem
*,
A. Deves —
Clubu“ startowali w ubiorach wał się „Foxhall
tych
czasów ząbkowania „Ra
później „Saint
Me

dżokiejskich. a więc w czapkach „Voltaire“, a ...
M
11 lö lilt I 9 cing Clubu" był, urodozny w r.
naciśniętych na uszy, w luźnych, dard“, Scheffter — „Tristan
„Alcindor“ i t. d., 1865 w Paryżu, Amerykanin
bufiastych koszulkach i szero Joriaux
Thomas Fuller Potter, ten wła
kich białych spodniach, nie no i t. p.
Biegano następujące dystan- śnie, który „jako koń“ nazywał
sili tylko butów z cholewami —
60 mtr., 100, 150,: się „Foxhall“. Był on rzeczywia czarne, jedwabne pończochy. sy: płaskie
Długie buty nie nadawały się 160, 200, 250, 300, 400, 500, SOO.ście dużym talentem biegowym,
przecie zupełnie do biegu piesze i 1200, z przeszkodami — lOOj mając wyniki: 60 mtr. — 7 sek.,
go. ale znów z brakiem ich trud- mtr., 150, 400, 500, 600, 1200 il 100 mtr. — 11%, 150 mtr. —
Al. Reksza

Pieszo, olc ze splciW..

17%, 200 mtr. 24%, 300 mtr. —
35% mtr., 2000 mtr. — 5:50,
16172 mtr. — 1 godz. 2 min. 46
sek. Poza Potterem należy je
szcze wymienić długodystansow
ca Henry Pascala, A. Joriaux.
Marcela 1‘Heureux, Cucheval Clarigny i M. Chevaliera.
Zreorganizował „Racing Club“
w r. 1884 p. M. de Saint-Clair.
Ubranka dżokiejskie zmieniono
na normalne sportowe kostiu
my angielskie, zarzucono pseu
donimy i wprowadzono nagrody
w przedmiotach. „Racing“ prze
obraził się więc po dwuletniem
istnieniu ze stowarzyszenia „wy
ścigowego“ w prawdziwy klub
lekkoatletyczny. Ostatnie zawo
dy w „starym stylu“ w dżokiejkach, ze szpicrutkami i nagroda
mi w gotówce odbyły się 27-go
lipca 1884 r., a program tego hi
storycznego dnia przedstawiał
się jak następuje:
„Prix de Saint-Cloud“, stee
ple-chaise“, handicap, 1000 mtr.,
nagroda 5 fr., „Prix de Bellone,
bieg płaski, handicap, 100 mtr.,
nagroda 5 fr., Prix de Villeneu
ve, steeple-chaise, handicap. 400
mtr., nagroda 5 fr., Prix dc Clo
ture, bieg płaski, handicap, 300
mtr., nagroda 20 fr.“.

W roku 1886 rozegrano pierw I Sięgnięto również do angiel
szy bieg w konkurencji między skich wzroów i na polu organinarodowej w Brukseli na dysłan zacyjnem. 29 listopada 1887 r.
sie 350 mtr. Francuzi zajęli 1-e utworzono z inicjatywy p. Sainti 2-gie miejsce, a klub po tym Claira „Związek Francuskich
pierwszym występie poza gra Towarzystw biegów pieszych"
nicami państwa uzupełnił swą (Union des Sociétés de Courses
nazwę na „Racing Club de Frań a pied de France). Weszły do
ce“. Udany debjut na arenie mię niego coprawda zaledwie dwa
dzynarodowej, osiągnięte zwy kluby, Racing i Stade Français,
cięstwo. dodało chłopcom pary bo tylko te dwa istniały wów
skim otuchy, wzmogło ich za czas we Francji, ale szło przecie
pał do pracy. Otrzymawszy do o uczciwą, solidną pracę na da
swego użytku nowe tereny w leką metę, o to, aby wślad za
Parc aux Biches, urządzono za Anglją stworzyć zrzeszenie czu
raz trawiastą bieżnię i zaczęto wające nad całokształtem życia
używać pantofli z kolcami.
lekkoatletycznego, organizację
1 listopada 1886 r. odbył się nietylko urządzającą zawody, amecz biegowy Anglja — Belgja le i układającą wspólne dla
— Francja. Przyniósł on wielki wszystkich przepisy, należycie
triumf Anglikom, którzy w 4 propagującą sport i stojącą na
biegach zajęli 4 pierwsze miej straży zasad amatorstwa.
sca i 3 drugie. Ale Francuzi nie
Celem głównym Związku we
rozpaczali nad swą porażką. Po
znali prawdziwą klasę biegaczy dług słów p. M. de Saint-Claira
Albionu, zobaczyli ich styl, do było:
wiedzieli się wielu rewelacyj
„...przy pomocy gier i ćwiczeń
nych dla nich rzeczy o treningu. stworzyć szkolę, w której bę
Wszystko to postanowiono wy- dzie rozwijała się i wzmacniała
korzystać na przyszłość i w wola, szkołę wychowującą lu
pracy nad podniesieniem pozio dzi czynu, umiejących chcieć,
mu swego sportu opierać się na odważać się, przedsiębrać, orga
doskonałych wzorach angiel nizować, rządzić i podporządko
skich.
wać się rozkazom innych...“
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Wizyta lekkoatletów rumuńskich

Na obozie olimpijskim

Mecz dwu uniwersytetów wychowania fizycznego
Bukareszt, 1 mała. sportu. Gen. Badulescu, dyrektor!
Zawody lekkoatletyczne studen Urzędu Wychowania Fizycznego'
tów Instytutów Wychowania Fi (O. N. E. F.) pilnuje przygoto
zycznego bukareszteńskiego i war wań.
szawskiego, które odbędą, się w Panuje tu przekonanie, iż obec
pierwszych dniach maja w Warsza ne zawody zapoczątkują stały i ści
wie, wywołały w tutejszych ko sly kontakt między instytucjami
lach sportowych duże zaintereso wychowania fizycznego Polski i
wanie. Przygotowaniem drużyny Rumunji.
do zawodów warszawskich zajmu Dalszym etapem zacieśnienia
je się wyłącznie personel profe stosunków polsko - rumuńskich
sorski Wyższej Uczelni Wycho-. będą wspólne obozy letnie nad
wania Fizycznego „I. S. E. F.“ (In Czarnem i Baltyckiem morzem.
stitutul Superior de Educatie Fizi- Należy podkreślić, iż tak war
ca).
szawski C. I. W. F. jak i wogóle
Ciąża grobowa panuje obecnie w lekka atletyka polska cieszą się
zwykle tak gwarnym I. S. E. E. na wśród lekkoatletów rumuńskich
Dealul Spirei; jest to okres waka- wielkiem uznaniem.
cyj świątecznych, trwających od Wiadomość o wyjeździe do Pol
28 marca do 6 maja. Jedynie około ski została przyjęta z wielkiem en
20 zawodników poświęciło swój tuzjazmem przez studentów I. S.
odpoczynek wakacyjny, by przy E. F„ którzy są dokładnie poinfor
gotować się do zawodów z kole mowani o postępach sportu w Pol
gami z Polski. Ćwiczenia odbywa sce; garstka studentów, która
ją się pod -nadzorem prof. Camil w zeszłym roku wzięli udział w
Mortun oraz dr. Traian Dumitre obozie w Spalę nie omieszkała po
scu, kierowników ekspedycji war dzielić się swemi spostrzeżeniami.
KRÓL KAROL RUMUŃSKI
szawskiej.
Na zawody do Warszawy wy
Prof. Mortun cieszy się bardzo, jeżdża grtrpa złożona z 25 zawo w towarzystwie następcy tronu Michała przyjmuje na trybunie na Bielanach trenują przed onegdajszym powrotem zimy nasi
źe studenci I. S. E. F. będą mieli dników. Osiągnęli oni poniższe wy
stadionu bukareszteńskie go defiladę sportowców.
lekkoatleci. Od lewej: Twardowski, Kocoń, Niemiec, Sznajder,
sposobność zmierzenia się z bar niki:
Lokajski i Gurak.
dziej zaawansowanymi kolegami z 100 mtr. — Covaci 11,2), mistrz cioboju,
Mathias (50 mtr.), Sztafeta 4x100
Bujor (18),
skok wdał
____ ___
__ _______
C. I. W. F. O wyjeździe do War Rumunji na 100 i 200 mtr., Kreisel1 Herold (6.30 mtr.), Kreisel (6.30 m.), — Covaci, Csaklany, Kreisel, Maszawy został również zawiadomio (11.6) 400 mtr., Jekel (56 s.), Lo- skok wwyż — Bako (1,68), mistrz zilu (46 s.).
ny król Karol, który jest wielkiem renczy (56,2), 1500 mtr. — Railea- Rumunji, Herold (1,60), kula — Drużyny siatkówki i koszyków
wielbicielem wszystkich gałęzi nu (4:40). Cojocaru (4:45), 3000 m. Csaklany (12,80) mistrz Rumunji ki będą graty w następującym skla
— Creanga (10:10), Raducanu w pięcioboju. Herold (12,50), dysk dzie: Popescu-Colibasi, Granea,
(10:20), 110 mtr. plotki — Herold — Herold (37 mtr.), Hoekl (35 m.), Herold, Balasache, Scalat .Mazilu.
Pogoń zaproszona na Węgry
Piotr Mlzunka
(17.6) , mistrz Rumunii w dziesię- oszczep — Csaklany (51 mtr.),
— Z przyjęcia we Lwowie je Pogcni mecze mistrzowskie prze
steśmy bardzo zadowoleni, pragnę łożyć na termin późniejszy, to z
liibyśmy Pogoń gościć u siebie — propozycji Szegedu Pogoń najpraw
oto słowa wypowiedziane przez dopodobniej skorzysta.
kierownika ekspedycji Szegedu, w
Kiylytzne uwagi p. Sthneidra
chwili odjazdu drużyny węgier
skiej ze Lwowa. Możliwości wyja
O organizacji Makabjady nadchodzi aby mieć w komisji zapewnione gło-I w niektórych dziedzinach byt bardzo
w
uo
.
izdu
do Węgier nikt z Pogoni nie
sy.
Kierownik
sportowy
ekspedycji
p.
I
wysoki,
a
z
naszych
zawodników
doły do Polski nie zawsze pochlebne
wzmianki, przyczem wiele zarzutów dyr. Hinc nie pomyślał o dopilnowaniu brze spisały się lekkoatletki, bracia'bnał naturalne na serjo. Tern więk
stawiano organizatorom i kierownic losowania, o energicznem przeciwsta Szrajbmanowie i gimnastycy. Piłkarze [sze było zdziwienie gdy wczoraj
twu ■ ekspedycji z Polski. Obcięliśmy wieniu się krzywdzącym nas orzecze zostali pokrzywdzeni zamianą w ostat- iotrzymala Pogoń od Szegedu bar
niej chwili < przeciwnika, a ulegli,Pa-1
miły list, w .którym Węgrzy,
wobec tego zasięgnąć informacji u oso niom.
— Winę za nieporządki zwala więc lestynie wskutek szalonego upału. Witt!'dziękując Pogoni za serdeczne
by, która obserwowała igrzyska, a nie
należała ani do kierownictwa drużyny Pan na kierownictwo sportowe? — py mann spełnił swe zdanie, niestety part przyjęcie we Lwowie, zwracają
ner jego Altschueller zepsuł mu doupolskiej, ani do organizacji. Taką oso tamy.
— Bezwzględnie tak — otrzymuje i bla i przegrano mecz z Anglia. Mi się jednocześnie z konkretna pro
bą był sędzia piłkarski p. Schneider,
który po powrocie z Palestyny tak uj my odpowiedź: — kierownictwo admi strzostw indywidualnych nie rozgry pozycją zorganizowana dla Pogoni tournee po Węgrzech.
1
nistracyjne stanęło bowiem na wyso wano.
muje swoje spostrzeżenia:
Powyższe wywody p. Schneidra za
Szeged proponuje w dniach od 11
Organizatorowie bezwzględnie krzyw kości.
— A jakie jest ogólne wrażenie z sługują na uwagę. Wyjazdu na Maka- do 20 sierpnia rozegranie czterech
dzili reprezentantów z Polski. Specjal
bjadę za społeczne pieniądze nie moż spotkań: 11 sierpnia w Szegedynie wrogie stanowisko zajmowali daw Olimpiady?
— Jaknajlepsze. Moment otwarcia na bowiem traktować lekkomyślnie i ■nie
ni członkowie warszawskiej Makabi,
z okazji wielkiego święta miaod kilku lat osiadli W
w Teł Avivie. igrzysk pozostawił na widzach nieza ci, którzy popełnili niedbalstwo powin I sta Szegedynu. 15 i 18 sierpniapomniane
wrażenie.
Poziom
sportowy
ni
za
nie
odpowiadać.
Zwłaszcza w boksie starali się oni wy
dwa mecze z drużynami amatorwrócić wyniki, osiągnięte na ringu.
skierni (przeciwnicy aostana poda
Sportowe kierownictwo Makabi po
tni w dniach najbliższych) i wresz
winno było starać się zgóry wszyst
cie 20 sierpnia z przeciwnikiem
kim tym historiom zapobiec. Tymcza
sem w polskiej Makabi zapomniano o
Pogoni z roku ubiegłego — Bocstern. Przy wyjeździe z Polski nie za Jędrzejowska i Witmann wrócili już ( iiaj
w
luiiuu
avji, kayem.
największych
fortun vttvuvoiuw
Czechosłowacji,
stanawiano się nad ustaleniem ilości do Warszawy. Opóźnienie spowodo Ślub odbył się w Karwinie, wesele na
PARYŻ — BRUKSELA
Warunki finansowe proponowa
wyjeżdżających a pchano kierowniko wane zostało zaproszeniem mistrzyni zamku Zole. Wśród gości były najzna
ne
przez Szeged sa wcale korzy
wi
ile
się
dało.
Każdy
na
miejscu
klasyczny wyścig szosowy, stal
Włoch przez konsula Rzplitej, co wy komitsze nazwiska arystokracji euro
stne. Ga,ły wyjazd Pogoni kolidu
Igrzysk mienił się kierownikiem grupy korzystała mistrzyni aby uzyskać bło pejskiej.
BIEG NAPRZEŁAJ
sie łupem De Caluwe'a, którego X
lub Y, ale nie pomyślano o tern, że gosławieństwo papieskie.
je
jednak
z
terminarzem
rozgry

Mecz
tenisowy
Polska
—
Węgry
ro
W WILNIE
widzimy na drugiej pozycji za lepiej byłoby zamiast tych panów wy
Jędrzejowska jest zachwycona po zegrany zostanie definitywnie syste wek licowych, który przewiduje o nagrodę wojewody Jaszczolta
Di Paco.
słać np. odpowiednią ilość sędziów, bytem w Rzymie a przedewszystkiem mem Davis-Cupowym, gdyż Węgrzy II sierpnia mecz Pogoni z Ruchem
swym partnerem dublowym, Hopma- nie zgodzili się na włączenie do pro we Lwowie i 18 sierpnia z Wisłą wygrał Kazimierz Hen :m (Se
nem, dzięki któremu nietylko wygrała gramu spotkania singla pań i mixta, w Krakowie. O ile wiec uda się
minarium Nauczycielskie).
tłumacząc się, iż p. Baumgarten po

Szeged dotrzymuje słowu

Popularny sędzia piłkarski o Makabiadzie

Jędrzejowska mówi o Rzymie

mistrzostwo, ale nauczyła się grać w
mixcie. Wskazówki taktyczne i trening wróciła z Rzymu kontuzjowana.
Obóz treningowy w Wilnie odbędzie
z Australijczykiem dały Jędrzejowskiej
niezmiernie wiele. Dość powiedzieć, że się w czerwcu pod kierunkiem Jasiń
; Huglies i Hopman powiedzieli, że Je- skiego.
Mistrzostwa Warszawy w tenisie zo
i drzejowska jest jedną z najlepszych
i zawodniczek świata w mixcie, że Ouist, stały definitywnie odwołane spowodu
: Hopman i inni, proponowali jej grę w śnieżycy. Korty zostały pokryte pół
Paryżu i w Wimbledonie. Niestety Pol- metrową warstwą śniegu i w najlep
’ ka musiała odmówić, gdyż przypusz- szym razie mogłyby być zdatne do gry
' czala, że Związkowi będzie bardziej na dopiero od wtorku. Mistrzostwa War
rękę jeśli zagra ona z Hebdą lub Tto- szawy wogóle się w tym roku nie od
będą spowodu braku Wolnych termi
czyńskim.
Wittmann wrócił z Rzymu przemę nów.
Kilka odbytych spotkań w pierwszej
czony, tak że wogóle nie chce bronić
tytułu mistrza Warszawy. Spotkanie I rundzie było bez znaczenia. Najcie
pięciosetowe z Tarlowskim pewno sie kawszym bodaj meczem był pojedynek
Goldstein — Nawratil 7:5, 6:3.
więc nie odbędzie.
Jędrzejowska w czwartek wieczo
KRÓLEWSKI ŚLUB TENISISTY
rem wyjechała do Krakowa, gdzie po
Andrzej Tarnowski, jeden z najlep zostanie do poniedziałku, poczem wyszych tenisistów polskich, reprezen jedzie już wprost do Wiednia na mi
tant Polski w meczu o puhar Davisa. strzostwa Austrii. Partnerką Polki w
Polska — Anglia w roku 1926 ożenił grze podwójnej będzie Austriaczka
się przed tygodniem z baronówną La- Krauss. Partner do gry mieszanej jest
risch - Moennich, dziedziczką jednej z dotychczas nieznany.

KURS KAJAKOWCÓW W TORUNIU
Wzięło w nim udział 13 panów i 1 pani z Gdańska, Bydgoszczy,
Grudziądza, Chełmna. Tucholi, Starogardu i Torunia. Kurs pro
wadził instruktor Roman Szczerbowski

DERBY PIŁKARSKIE WEGIER
Ferencvaros — Hungaria zakończyły sie zwycięstwem Ferencvarosu 3:1 (1:0). Moment pod bramką pokonanych

PIŁKARZE LWOWSKIEJ JUTRZENKI
obchodzić będą niebawem jubileusz 15-lecia. Stoją od lewej:
Krach, Wittman, Schwarz, inż. Zinker, Fleischman. Dym, Lie
bermann, Schrenzel; klęczą: od lewej: Schorr, Beckman,
Schachter.

CZARNE NIEBEZPIECZEŃSTWO
zagroziło Mayowi Baerowi ze strony murzyna Joe Louis, odno
szącego ostatnio wiele sukcesów. Widzimy go właśnie (z lewej)
jak szykuje sie do k. o.

DOBOROWE TOWARZYSTWO
pięściarzy wagi ciężkiej: Max Baer, Jack Dempsey, Jimmy Braddock, który w przyszłym miesiącu walczyć będzie w •'łaer^rn
o tytuł mistrza świata.

Prenumerata wraz z przesyłką pocztowa w kraj‘u oraz w Czechosłowacji, Austrii i Węgrzechzł. 2.4(1 miesięcznie, kwartalnie z’. 7. W Innych krajach europejskich oraz zamorskich
zł. 3 miesięcznie, kwartalnie zł. 9. Cena ogłoszeń: za wiersz wysokości 1 mm., szerokości szpalty red. zł. 0.80, poza tekstem zł. 0.40.
Wydawca i drukarnia: Nowoczesna Spółka Wydawnicza. S. A. Warszawa, Marszałkowska 3. Centrala Teł.: 8-02-40. Konto w P. K. O. 13120.

Redaktor przyjmuje we wtorki, środy, piątki i soboty od 12 do 13-ej.___________________________________________________________________________________ Fiłja: Jasna 10, tel. 693-72.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny: MARJAN STRZELECKI

