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ROK XV

—

Berlin - Warszawa 12:4
Klęska bokserów w stolicy Niemiec -- Tylko Czortek zdobywa pełne 2 pkt.

Piłkarze przybyli już do Bukaresztu
(Telefoniczna relacja od naszego specjalnego wysłannika)
BUKARESZT. 1.11.—Tel. wl.—
Wyjazd ekspedycji ze Lwowa
^stąpił prawie z 45 min. opóżnie?lem. Dzięki uprzejmości władz
'olejowych drużyna otrzymała o*®bny wagon, w którym rozloko
wano się i udano do snu. Na gra
jmy władze rumuńskie okazały
bardzo uprzejme. W Czerniow
■pch oczekiwał Polaków specjalny
■telegat Federacji rumuńskiej, któÿ wręczył kwiaty o barwach naMowych. Podróż upłynęła nor
malnie na grze i zabawie.
W Ploesti melduje się pierwszy
^jennikarz rumuński, robiąc wy
pady i dowiadując się o stanie re
“rezentacji polskiej. Jednocześnie
’°starczył kart kwaterunkowych,
J* świadczyło o dobrej organiza
cji.
Bp Bukaresztu przybyliśmy z
?°'godzinnem opóźnieniem. Na
b^orcu powitał ekspedycję wice?razes zw. rumuńskiego p. DavieZ ramienia poselstwa przybył
pachę wojskowy p. pułk. Kowa
lski, sekretarz poselstwa p. Mie
j^Ysławski
oraz korespondent
^zeglądu p. inż. Mizunka etc.
. Drużyna zakwaterowana zosta
ją w hotelu Grand Hotel Lafayette,
^astrój w Bukareszcie jest podnie
j^hy, zainteresowanie b. wielkie,
.wszystkie bilety są wykupione.
S* czą się z frekwencją około
T’-OOO widzów, tembardziej że po
!5-ka PIŁKARZY, Z KTÓREJ P. KAŁUŻA POWOŁA REPREZENTACJE POLSKI
*°da jest doskonała. W obozie ru
muńskim panuje wielkie zdenerwo
Górny rząd: Albański (Pogoń), Fontowicz (Warta), Doniec (Cracovia), Michalski (Naprzód), Dytko (Dąb), Wasiewicz (Po
ranie. Opinja jest podzielona. Przy
goń), Kotlarczyk II (Wisła); zboku: Martyna (Legia), kpt. drużyny; dolny rząd: Kotlarczyk I (Wisła), Piec (Naprzód), Ma'ayniła się do tego akcja pewnej
tyas (Pogoń), Smoczek (Warszaw.), Szerfke (Warta), Pazurek (Garbar.), Kisieliński (Cracovia).
'lęści prasy tutejszej, domagająsię zrumunizowania reprezenW ekspedycji polskiej nastrój na stadionie, gdzie odbędzie się
W niedziele rano gracze pozo
mcii narodowej i wyeliminowania
dobry, spokojny, bez podniecenia. mecz, spacer po mieście, obiad, o staną aż do meczu w hotelu. Wie
’ niej pierwiastków mniejszościo
godz. 4.30 złożenie wieńca na gro
wych. W rezultacie selekcyjny ko Skład definitywnie ustalony zosta bie Nieznanego Żołnierza, o godz. czorem po zawodach odbędzie się
nie
w
sobotę
rano
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lekkim
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bankiet,
a odjazd do Polski nastąpi
Jjitet zestawił skład następujący:
18 ekspedycja przyjęta zastanie
z(etzeanu (Juventus); Sfera, Albu ningu. Dziś już można powiedzieć, przez posła Arciszewskiego w po w poniedziałek rano.
LY«nus); Deheleanu
(Ripensia), że kierownictwo ataku obejmie
Narcyz Siisserman.
selstwie.
£senbeisser
(Venus),
Szanislo Smoczek.
Natomiast o ile wywnioskowali
k“ip.); Bindea (Ripensia), Schileru,
PARYŻ — WIEDEŃ 6:5
I strzelili w ciągu 15 minut cztery bram
~®Di, Valcov (Venus), Dobay (Ri- śmy z rozmów z kpt. Kałużą nie
PARYŻ. 1.11. — Teł. wl. — Wiedeń!ki. Zawodowcy austriaccy zabrali się
fl^nsia).
Rezerwa:
Yordaches jest on jeszcze zdecydowany ko uratował w ostatniej chw li Paryż, po do roboty i Uzyskali jeszcze 3 bramki
pamka). Burger (obrona), Juhasz mu dać pierwszeństwo w pomo stawiony w nieprzyjemnej sytuacji po —
- ale
0,0 wyrównać nie zdołali. Gole di a
cy Kotlarczykowi czy Wasiewi- odmowie Pragi i przysłał silny zespól Francuzów zdobyli środek ataku Ar
'bomoc). Baratky (napad).
Wszystko to razem nie przyczy czowi. Zdaje się, że uwzględniony złożony z graczy Austrji i Rapidu. gentyńczyk Stabile (2). środek pomo
u[a się do umocnienia nastrojów w i zostanie raczej gracz Wisty.
Mecz rozegrany wobec 35.000 widzów cy Bastide, Sas, Seston i Alexandre;
Program na dzień sobotni prze zakończył się niecodziennym wyni dia Austriaków Binder (3). Sindelar i
“Oozie rumuńskim. Naogół nie wiłasne siły.
'widuje rano masaż, lekki trening kiem 6:5. Po przerwie (2:2) Francuzi Stroch.

i

LONDYN—CZERWONE DJABŁY 2:1.

BRUKSELLA. 1.11. — Tel. wl. — Do
roczny mecz piłkarski między nieo
ficjalną reprezentacją Belgji i amator
ską reprezentacją Londynu wygrali
Anglicy 2:1.

Z MECZU TEAMÓW B SZWAJCARJA - FRANCJA 3:2 W HAVRZE.

Tegoż dnia w Zurlchu pierwszy garnitur Szwajcarii zwyciężył również Francje 2:1,

ARENZ (BERLIN)
stoczył z Potasem piękna watkę
zakończoną na remis.

ADOLF KIEFER, PŁYWAK FENOMEN
o którego rekordach mówi dziś cały świat sportowy.
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Sędzia Bergstroem... najlepszym pięściarzem Berlina
Skandaliczne decyzje odbierają zasłużone zwycięstwo Kozłowskiemu i Dorobię
BERLIN, 1.11. — Tel. wł. —
Raz jeszcze doświadczyliśmy sro
dze zwodności wyroków punkto
wych arbitrów pięściarskich. Wy
brany przez warszawski związek
p. Bergstroem z Amsterdamu nad
użył sromotnie zaufania, sknocil
tak pięknie zapowiadający się
mecz i okradl Warszawę z uczci
wie zarobionego remisu. Nastawie
nie samodzielnie punktującego Ho
lendra szło wyraźnie w kierunku
stylu, ale nie uprawniało go do
przyznania zwycięstwa dziecinnie
bezradnemu technikowi nad znako
micie i skutecznie pracującym fajterem, tak jak to miało miejsce po
walce Kozlowski — Voelker, a póź
niej w walce Doroby z Tabertem.
Właściwie możemy oszczędzić
sobie zajmowanie krytycznego
stanowiska wobec wyroków ierowanych przez p. Bergstroema. Wy
raźnie i bez ogródek powiedziała
wzorowo objektywna publiczność
' berlińska co sądzi o jego „objekty
wiźmie“ i „sprawiedliwości“.
Pierwszy, ale też największy
fałsz wieczoru — przyznanie po
rażki
Kozłowskiemu,
przyjęto
groźnym pomrukiem protestu i
gdzieniegdzie gwizdami, ale wy
rok w wadze półciężkiej skwito
wało 10.000 obecnych berlińczyków już głośną i długą demonstra
cją przeciwko holenderskiemu sę
dziemu. Wystarczy więc powie
dzieć: brawo publiczność berliń
ska, wstyd, panie Bergstroem.
W rezultacie zapisano nam wy
nik 4:12 zamiast regularnego 8:8.
W rzeczywistości Warszawa była
o krok od zwycięstwa, gdyż Rot
holc dzięki brakowi opanowania
oddać rnusiał cenny punkt. Stało
się to, czego wszyscy obawiali się
W' skrytości: Rotholc walczył nie
czysto, dwa razy uderzając po
„brek“, dwa razy zaatakował prze
ciwnSka klęczącego na deskach.
To też po zaaplikowaniu mu słusz
nych ostrzeżeń zrobić rnusiał do
bra minę, gdy dano mu remis.
Poza wielkiem rozczarowaniem,
Jakie zgotowała nam osoba Berg
stroema, wieczór dzisiejszy nie
przyniósł nieoczekiwanych minu
sów. Przeciwnie — chłopcy bili
się z sercem, a tam, gdzie obawia
liśmy się obnażenia pewnej suro
wości pięściarskiej spotkała nas

(krwawi. Rotholc jest wyraźnie podnie-| myka się zupełnie za gardą. Druga l W trzeciej rundzie Rotholc jest zu- ma była jednak zupełnie inna: da, o*
C4>flV.
ora ’ n₽lnvm
pełnym natlP.m
panem SVtliacii.
sytuacji, alp.
ale DierWSZC.
pierwsze, dwa punkty Voelkerowi.
cony, nrzpałinriyi
przeehodzi iArar
teraz Hn
do AnAFtrirynP-I
energiczne- rnnrla
runda kończy ein
się nrrrru-rłii
wyraźną przewagą
W wadze lekkiej walczyli do nj^
go ataku, wywołuje kilkoma suchemi Rotholca, który jednak już teraz za- na co sobie zarabia, to nie punkty, lecz
znów ostrzeżenie. Twardość Brussa dawna jeszcze dwaj piórkowcy — F°'
sierpami respekt przeciwnika, który za I służył sobie na ostrzeżenie.
szybko się kończy, idzie on dwa razy lus i Arenz. Polus mia, dużo roboty«
na deski, ale Rotholc jest do tego stop zanim da, sobie radę z groźnemi, choę
nia niezdolny do opamiętania się. że nieładnie wyglądającemi atakami Ar®Y
•oba razy bije klęczącego przeciwnika,. za. Kontirowa! go w miarę możnoścu
Kosztuje go to dwa ostrzeżenia, ostrze ale należycie trafić ruchliwego prz®”
żenią zupełnie zasłużone. Rotholc był ciwflika nie mógł. Pierwsza runda
przy drugiem jaskrawem przekroczeniu nosi nawet lekką przewagę Arenza«
Według przepisów o krok od dyskwa stosuiącego niesamowite tricki, które
zaskakują Polusa. ale nie pomnażał’
lifikacji.
szansa tkwi tylko jeszcze w bynajmn ej sławy N emca.
Łódź, w październiku 1935 r.
larność w uczęszczaniu na treningi zi k. Teraz
o. Nie przychodzi on jednak, a
Styl Polusa dochodzi wyraźnie &
Dziedziną sportu, która w Łodzi nf- mowe, zachowanie s ę, subordynacja, dalsze ataki pozwalają Rotholcowi zni głosu dopiero w trzeciej rundzie, kied?
«ony sezon zakończyła rzeczywiście konserwacja sprzętu, wyścigi, rekordy welować manco ostrzeżeń do słuszne Arenz atakuje coraz chaotyczniej,
dużym sukcesem ogólnym — jest ko i t. f. Regulamin tych nagród jest już go remisu.
też wynik remisowy uznać musimy J**
larstwo. Sukces ten obejmuje wszyst opracowany.
Jak już na wstępie zaznaczyliśmy Ko całkowicie słuszny.
<
kie trzy ważne czynniki, jak: bogac
Pozatem już dziś ŁOZK ogłosił przy boks w wielkim stylu zademonstrował
IHiiuiMliun ui
UlUUICIiiCU publiczności UCIlin’*” •
Ulubieniec
berlińskie
two imprez, wielki wzrost za ntereso- stąpienie w sezonie 1936 do prób usta- Czortek, który od pierwszej
ej chwili zde Kamp» stanal do walki daleki od s*®!
wania. a co zatem idzie — duże powo naw ania rekordów okręgowych na to- cydowame podjął arak, a jednocześnie
formy. Walka
przez udtuS
j:T:• I normalnej
........__ , lormy.
wanta przez
dzenie finansowe. Po latach chudyeh rze i szosie (na torze. ze startu lotne potrafi, znakomicie nastawić się na czas nie miała wyrazu, dopiero ^“7
nadchodzą wdocznie tłuste.
go, na 200,400,1000 mtr. w wyścigu go chaotyczne ataki Weinholda. Niemiec Kampe zaczął sobie zbytnio orzeci
**
W trosce o jeszcze lepszy sezon dzinnym i oTmpiiskim 4000 mtr. na szo walczy! kompletnie bez głowy, rzucał nika lekceważyć, lewy sierp Jańczak®
przyszłoroczny, Zarząd ŁOZK zabrał sie nu
na dystansach 25. 50 .i -100 kim.),
- , sję
się uzęsŁUKlUU
częstokroć UdUdicp,
naośiep, <-u
co puziwuniu
pozwoliło był dla niego ostrzeżeniem i zmusi, d«
się z energią do Syzyfowej pracy, któ przeznaczając za to cenne nagrody Czortkowi wykazać wszystkie swe za- wydobycia większych rezerw w trZ®'
ra może stanowić wzór dla innych honorowe. ŁOZK zakupuje P°
zate,n| leiy
lety i i ośmieszyć
ośmieszyć piŁcuiwiuaa.
przeciwnika. Tak wa
cizia
---------en»"»ał- dla
Anma/PAW C7.tftmrnlkOWn
a1.:_ atrzy
-.-... ......
,1.» Ji ciej rundzie.
związków.
sprzęt
dla torowcow,
czterorolkową j0 sję ____
przez _____
wszystkie
rundy
Pod koniec walki Kampe przeważ
*
W połowie listopada rozpoczyna się aparaturę home-trenerów.
Czortek skończył walkę arcywysokiem wyraźnie, aby mieć zagwarantowali®
zaprawa z mowa. Nie jest wykluczone,
Z zamierzeń na przyszłość, już dziś zwycięstwem punktowem.
zwycięstwo. Janczak zachowuje ieeH
że ŁOZK skorzysta z pobytu trenera krystalizują się koncepcje, które są
Kozłowski prowadzi, walkę z repre nak do gongu dz elną postawę.
lekkoatletycznego Cejzika, który przez dząc z dotychczasowej rzutkości preze zentantem Berlina w wadze piórkowej
Walka reprezentantów w wadze śr®
miesiąc
poprowadziłaby
zaprawę. sa ŁOZK Szymskiego, będą zrealizo- — Voelkerem od początku agresyw
Szczegóły będą uwzględnione na kon i wane. Ścisła współpraca z niemieckim nie i z sercem. Pierwsza runda przy dniej m ała dość nieoczekiwany
ferencji klubowej w poniedziałek dn. ' Radfahr-Verbandem i Marzinem Szmid nosi mu tylko nieznaczną przewagę, nas bardzo ładny przebieg, choćby
tego
że Hornemann, który awansów
**
4 listopada.
tein, gwarantować ma ciekawy sezon. natomiast już w drug'ei nadziewa się
*
---------- n:e- miał
----- potrzeby
--------- - odwob
—
Celem pobudzenia ambicji sportowej Tróimecz międzynarodowy Berlin — Voelker na prawą Kozłowskiego i od w technice
zawodników, a co zatem idz e i pod Warszawa — Łódź, w jeździe amery tego mopientu do końca walki niemal wania się do swej brutalności i
niesienia poziomu. ŁOZK na swem os- kańskiej, wchodzi na przyszłość jako jest bezustannie okładany ciosami Po-' w zwarc’u. Karpiński, który nie rozł<^
dostateczną UvMduiiUdUi^
dokładnością on
sit ń®
LKa.
j zży,
'.Vi £>z utrataiCvZ,H4
tatn ern posiedzeniu postanowi, ufun stały program. ŁOZK wierzy, że do laka.
Przez długie momenty Voelker jest'trzy rundy fniszowal w ostatn®^
dować trzy wartościowe nagrody dla prowadzi do skutku międzynarodowy
roggy. tacza się ze .........................
szklistejni oczytych kolarzy z okręgu łódzkiego, któ wyścig szosowy Łódź — Wrocław, na groggy,
„ . zwarciu nioczekiwanie dobrze. zdODF
...„.„.«».lą przewagę nau
iiorncu«»ta po ringu. Kozłowskiemu brak ciosu nieznaczną
nad Horneman
rzy w okres e od rozpoczęcia zaprawy, wzór wyścigu międzypaństwowego
,...,____________ _____
Ber ma
zimowej dó sezonu letniego osiągną lin — Warszawa. Te wszystkie rzeezy kończącego, ale to oo pokazał wystar nem. nie wystarczyło to jednak do
w..........
martdo wysokiego
........... zwycię- równan a przewag1 policjanta beri'®
najlepsze wyniki. Na całokształt tej przygotowywane są obecnie
*'
‘ czyło zupełnie „„
(M. L.). I stwa punktowego. Opinia p. Bergstroe- sk ego. który wprawdzie wypotnP0^
pracy złoża się: punktualność i regu-iwym sezonie.
wa, się. ale też zapewnił sobie
cięstwo w pierwszych dwu rundach.
Doroba wygra, w walce z Tabertem
wszystkie trzy pierwsze rundy, pocż^
nająć od pierwszej bardzo nieznacz»
aż do trzeciej — bardzo wysoko. * *
bert próbował do połowy drugiej r»®
dy rozegrać swe atuty techn czne, na
dział się jednak na kontrę Doroby i
tąd odbiera, cios za ciosem w defe»
zywie. Tutaj odebrano Warsza
*
Na potwierdzenie naszych słów, cy cja składu napadu bukareszteńskiego dwa nieznaczne, ale zasłużenie zdobr
S ódmy mecz międzypaństwowy Pol gdyż po raz trzeci spotkaliśmy się
ska — Rumunja w d. 3 b. m. w Buka z Rumunami dopiero w r. 1927-ym w tujemy ówczesny skład: Fontowicz; nie jest nowa: istniała już w formie te punkty.
reszcie będzie jednem z ogniw trwałe Bukareszcie, I tym razem walka skoń Martyna, Bulanow; Dziwisz, Kotlar- zupełnie konkretnej już przed meczem
Walka Mizerski — Kyffus przy^L
go łańcucha więżącego piłkarstwa obu czyła się remisem 3:3. Przy okaz}: na czyk I, Mysiak; Urban, Ciszewski z Austrią i jedynie nieprzybycie Smo oczek wany obraz. Niemiec by,
krajów niemal od samego zaran a P. Z. leży podkreślić, że mecz ten, z okresu (Zimtner). Nawrot, Wilimowski (Król), czka z Belgji opóźniło realizację tej szybki, zbyt dobry technicznie dła
P. N.-u. bo o dr. 1922-go. Przed laty przesilenia w piłkarstwie polskiem Balcer (Niechoiol). Przypomnimy też, koncepcji o kilka tygodni.
zersikego; nieoczekiwana była tył
*,,
Próba niedzńelna nie jest dla nas zre- agresywność
13-tu pierwszy mecz z Rumunją roze wskutek rewolty wywołanej powsta że najlepszym strzelcem naszej dru
Kyffusa, który nie ch 
grany w Czerniowcach był wogóle niem Ligi, by, jedynem w tym roku na żyny okazał się wtedy... Martyna, któ cztą ważna ze względu na taki czy in wiał się ciężkiej p ęści Polaka. M'z
czw’artem spotkaniem naszej reprezen szem spotkaniem m ędzypaństwowem. ry zdobył 2 gole z rzutów karnych, ny wynik meczu z Rumuni». Ciekawi ski trzyma, się przez dwie Pie^L
nas
ona
i
obchodzi
dużo
więcej
w
związ
tacji, przyczem poprzedź ły go jedynie
I znów trzeba było dalszych czte podczas gdy trzeciego zapisał na swem
zku z perspektywami wyjazdu piłka rundy n eźle, ale w trzeciej nad?lat
dwukrotne zawody z Węgrami w Bu rech lat, aby doprowadzić do skutku na koncie Urban.
W sumie gra Polaków była słaba, rzy polskich na Olimpiadę do Berlina. wszy się na celny c os Kyffusa. odo
dapeszcie i Krakowie, oraz mecz ze stępne spotkanie obu państw w War
wysoko rundę i wyraźne
i
Bo powiedzmy sobie otwarcie: jeśli mu
Szwecją w Sztokhohne.
szawie. Tym razem szczęście było po a mecz zostawił niesmak i jaknajgorstwo.
(01^Smoczek zawiedzie, piłkarstwo polskie
sze wrażenie na widowni.
Mecz ligowy Warszawianka—Śląsk,
Inauguracja polsko-rumuńskich ste- stronie Rumunów, którzy wyjechali ze
który m ai się odbyć dn. 3.11, przelo- sunków piłkarskich skończyła s ę peł- stolicy Polski ze zwycięstwem 3:2.
Dziś zespół polski nie jest jak wia stanie przed faktem nieposiadania ani
W roku następnym — )932-im Pola domo ostatecznie zestawiony. Wiemy jednego wartościowego kierownika na
‘Źęno na 24-go listopada.
Gnieźnieiiska Stelle obok walkovePj
nem wzajemnej kurtuazji wynikiem
Brutalne wypadki na meczu Legia— 1:1, który też powtórzono w walce re cy zrewanżowali się jednak w Buka jedynie, że zostanie on wybrany spo padu. A nie trzeba chyba nikomu tio- i utraty punktów za ostatni mecz z s
Warszawianka skłoniły W. G. i D. do wanżowej, mającej miejsce w r. 1923 reszcie „krwawd“ bijąc Rumunów na śród 15-tu graczy, którzy pod wodzą maczyć, że bez dobrego dyrygenta tru kołem czekają jeszcze konsekwencje z
głowę 5:0, ale po tych dwu wzajem inż. Przeworskiego i kpt. zw. Kałuży dno wymagać, jest on orkiestrą gry podpisanie karty zgłoszeń Marcina sz
uchwały, mocą której na wszystkie po; we Lwowie.
nych zwycięstwach szóste skolei spot udali się do Bukaresztu w składzie na bez fałszów...
zostałe spotkania ligowe udadzą się
ra. nazwiskiem „Marciniak“.
(Jotge).
Ożywione początkowo stosunki, po kanie rozegrane w r. ub. we Lwowie stępującym: Albański, Fontowicz; Mar
specjalni obserwatorzy Wydziału. Oby
to coś pomogło!...
I tem jednak uległy dłuższej przerwie, przyniosło znów tak charakterystycz tyna, Doniec, Michalski; Kotlarczykony dla meczów polsko-rumuńskich wy wie, Wasiewicz, Dytko; Piec, Matyas,
Smoczek, Scherfke, Pazurek, Kisieliń
nlk rem sowy 3:3.
W ogólnym zatem rezultacie na ski.
sześć walk stoczonych dotychczas oSądząc z meldunków otrzymanych z
bie strony osiągnęły identyczny sto meczu treningowego odbytego we Lwo
Jest to przedstawiciel najwyższej ztf
MEDJOLAN. 1.11. — Tel. wt. sunek punktów 6:6 (po cztery remisy wie, reprezentacja stanie na boisku
Szczytem marzeń każdego kolarza jest stokracji angielskiej i powinowaty
UUBajtaŁlvl„„,till w
„ składzie: Albań- pobicie
BUDAPESZT. 1.11. - Tel. wt. - angielskiej rozegrany w Glasgowle i po jednem zwycięstwie), ale Polska bukareszteńskiem
rekordu godzinnego. Od roku la Jerzego V. Jest on żonaty z cór»
Pierwszy występ pływaków amerykań wobec 18.000 widzów zakończył się zdystansowała swych sąsiadów lep-1 ski; Martyna, Doniec; Kotlarczyk II, 1914 gdy Oscar Egg przejechał w cią zmarłego niedawno księcia BuccIęuŚ
Wasiewicz. Dytko; Piec, Matyas, Smo- gu godziny 44.277 kim., walczył oń którego młodsza córka lady Alice Mo,_
skich w Budapeszcie przyniósł emocjo wynikiem 2:2: była to próba przed me szym stosunkiem bramek 15:11.
Tak oto przedstawia się historia pod [ czek, Pazurek, Kisieliński.
r.ujący pojedynek m strza Europy Csi- czem z N emcami. Anglja wystawi
kwiat kolarstwa. Atakowali go Binda, tagu Scott w listopadzie zostanie żot>
ka z Arturem Highlandem. Dzięki lep ła drużynę z defenzywnym środkiem malowująca tło 67-go meczu między
A jak ten skład przedstawia się w Guerra, Belgowie, Francuzi — napró- syna króla Anglji, ks. Gloucester.
szemu startowi i lepszym nawrotom pomocy; w ataku zrezygnowała z gra państwowego P. Z. P. N-u, a siódme istocie? Otóż dzięki wprowadzeniu w żno. Raz jeden udało się Francuzowi
NAJLEPSI TENISIŚCI NIEMIEC g
na 33.3 mtr. basenie miejskim na wys czy Arsenału i powróciła do dawno go spotkania Polska — Rumunia.
czasie ostatnich meczów z Niemcami i Maurice Richardowi przejechać 44.777
Oficjalna lista tenisowa najlepszy^
pie Małgorzaty prowadził stale H gh- nieużytkowych Camsella i Tilsona.
Żeby ją uzupełnić sięgnijmy może Austrią zadeklarowanej koncepcji tak kim., ale wynik ten by, kwestionowa graczy niemieckich przedstawia się
land, ale energicznie finiszem wyszedł Eksperyment naogól się nie udał i jeszcze pamięcią do składu naszej je tycznej t. z. systemu zabezpieczania ny.
stępująco: 1) von Cramm. 2) Henke
defenzywy
na czoło na ostatnich metrach Csik. skład niemiecki dozna poważnych denastki podczas ostatniego spotkania tyłów', wartość naszej
W piątek dokona, tej sztuki świetny 3) Nourney, 4)—8) Kuhlmann, Lu” '
Czas Węgra 58 sek., Amerykanina zmian. Camsell i Bowden strzelili we Lwowie (14.10.1934). Niech Czytel wzmogła się w sposób rzucający się włoski szosowiec, najgroźniejszy ry Menzel, dr. Tübben, Frenz, 9) dr. De5
58.2, 100 st. klas, wygra! Brydenthai bramki.
nicy zgóry szykują się na sensację: w oczy. Dziś jest wiadomo, że każda wal Guerry-Giuseppe Olmo. Na no sart.
MONACHJUM — OSLO 3:1
1:14.4. 2) Barocsi 1:16.4; 100 na wznak
rok temu z graczy aktualnych w na bramka strzelona Polakom musi być wym drewnianym torze w Mediolanie
Panie: 1) C. Aussem, 2) Horn, ■L
MONACHJUM. 1.11. - Tel. wł. - szej obecnej reprezentacji wchodziło w okupiona najwyższym wysiłkiem i kun przejechał Olmo 45.090 kim., przekra Stuck-Rezniczek, 4)—6) Käppel, Scho.,
Kiefer 1:07,2. 2) Nagy 1:16,2. W sztafe
W meczu piłkarskim Monachium po grę tylko trzech, a z graczy uczestni sztem przeciwników, że obetmie skoń czając jako pierwszy na świecie 45 burgk, Zehden, 7) Schneider, Peitz, 8
cie Csik miał nawet 57 j.
biło Oslo 3:1. Norwedzy zawiedli jako czących w ostatnich dwu meczach z czyły się u nas czasy łatwycn prezen kim. Olmo ustanowi, po drodze jesz Beutter.
SZKOCJA - ANGLJA 2:2
drużyna,
zademonstrowali
jedynie
sze

cze 5 rekordów światowych. 4 kim.
Niemcami i Austrją — jeden jedyny tów bramkowych.
Mecz reprezentacji Ligi szkockiej i
reg indywidualnych zagrań. Najlepszy Martyna, mimo że w czasie meczu we
Ale równocześnie należy zdawać so 5:20 (Archambaud 5:20,2), 15 kim. 19:56
w Monachium, które gniotło przez ca Lwowie miały miejsce liczne prze bie sprawę, że napad polski w stosun (Binda 20:30,5); 20 klin. 26:32, 2) Ri
ły czas, by, pomocnik Headkamp.
stawienia i w rezultacie w drużynie na ku do formacyj obronnych przedstawia chard 26:36,2); 30 kim. 39:51, 2) Ri
NIEMIECCY KOSZYKARZE
szej grało wtedy aż 14-tu piłkarzy.
LUGANO — BSK 1:1
się naogól bardzo anemicznie. Koncep- chard 39:58,8); 40 kim. 53:21 (Richard
53:29).
.
W WARSZAWIE
w
ZURYCH. 1:11. — Teł. wl. - W me
ŁÓDŹ. 1.11. — Tel. wl. - W PabjaAkademicka reprezentacja koszykó
b cach przy pięknej pogodzie i rekor czu piłka rok m. ofiarowanym BSK za
ŁOTYSZ MISTRZEM MARATONU
**
dowym udz ale publiczności zespól li graczy jugosłowiańskich, ostapionych
Doroczny maraton w Koszycach, ro ki męskiej Niemiec, która brata udż
zegrany w dniu święta narodowego na ostatnich Igrzyskach w Budape®?.
gowy ŁKS. rozegrał spotkanie towa Szwajcar):, Beogradzki SK zremisował
Czechosłowacji, w poniedziałek, wy cie przyjedzie na 17 listopada b. r. ®
rzyskie z PTC., które po c'ekawym z FC Lugano.
przebiegu zakończyło się ładnem zwy
grał Łotysz Motmueller w 2:44:573. Warszawy celem rozegrania spotka»“
THIL WYGRYWA
cięstwem łodz:an w stosunku 5:2 (2:1).
Tegoż dnia odbył sie bieg 5 kim. z AZS. Jak wiadomo akademicy
Marcel Thil dostał na początek se
Łodzian e traktując mecz jako trening zonu boksera „egzotycznego “, o któ
wygrany przez Kelena w 15:22. Koscak mieccy zostali pokonani na Igrzysk»®
przez Polaków.
Trening
nie wysilał się zbytnio. Bramki dla rym
.V ’II HIV
llivi.vuw ьии/рв
.......... a drużyny piłkarskiej
• ...... j Warsza
• • ------ różnił. Może na meczu w Gdańsku i- by, czwarty w czasie 16:35.
nie 3i_y3£Aia
słyszała nietylko
Europa ale
Drużyna niemiecka składa się w ®
* t
Ameryka. Wykorzystała to umiejęt- wy przed meczem z Gdańskiem na sta- stotnie okaże się klasą.
nich zdobyli Sowak dwie. Król dwie
BURGLEY
lości z akademików wroctawskichi 1®^,
Trener Spojda natomiast twierdzi, że
■i Koczewsk'. Dla gospodarzy jedną nie reklama i kreowała Al. Diamonda djonie Wojska Polskiego nie zgroma
PREZESEM LEKKOATLETÓW
trenowana przez znakomitego koszy»
*
dził wszystkich wyznaczonych repre Izydorzak ma nerw do gry i dobrą or
bramkę zdobył Krzymuski z karnego, i na wielkiego mistrza,
ANGIELSKICH
rza amerykańskiego Falk'a.
4
druga była samobójcza. Sędz ował p. | Konfrontacja z-------rzeczywistością była zentantów. Nie przyszli więc piłkarze ientację. Pozatem wszak trema zawsze
YMCA Ryga, znana ze swoich
Prezesem
Angielskiego
Związku
■ skandalem. Diamond trzymał bez prze- Warszawianki, nie mogąc zwolnić się towarzyszy debiutantom, którzy pierw Lekkoatletycznego został 30-letni lord stępów w Polsce będzie gościć 12
Win arski.
skla-1, rwy Thila, który nie umiał sobie z z zajęć biurowych. Nie było też Buta szv chrzest biorą w reprezentacji.
ŁÓDŹ, 1.11. — Tel. wl.
— — W
•• ----dnia b. r. w Warszawie u swojej
Szczepaniak, który grał przeciwko Burghley, mistrz olimpijski na 400 mtr. strzycy warszawskiej, z która roześ’*
dzie reprezentacyjnej ósemki. Łodzi na nim poradzić i choć wygrał pewnie na nowa, spewodu nagłej choroby matki.
Nie było też Nawrota, który ma się sta Gdańskowi w r. 1933-chn uważa, że przez płotki z roku 1928.
niedzielny międzyokręgowy mecz bok-1 punkty sprawi, zawód publiczności.
spotkanie koszykówki męskiej. Pr
* ’x
wić w sobotę do Warszawy z Krako- Niemcy są szybcy i operują głównie
serski z Pomorzem zaszła jedna zmia-|
dopodobnie spotka się ona również
na. W wadze lekkiej zamiast Wożnia-i
skrzydłami. Trzeba ich unieszkodliwić
AZS.
SĘDZIA SKARŻY DO SADU...
W tych warunkach choć stanęli do technicznie płaską grą. To będzie rola
kiewicza. który walczy, dziś w Lubli-I Mistrzostwo Śląska, a co zatem idzie
Podczas
meczu
piłkarskiego w War
i
tytuł
mistrza
Polski
w
piąstówce
zdo

apelu
liczni
piłkarze
Legji,
mowy
być
nie, wyznaczony został Wdowiński z ■
Nawrota. On musi pilnować, aby piłka szawie między drużynami K. P. W.
Puciata (Legia),
(Legia), b.
zapaśniczy mjs
”8Й
w.
Puciata
b. zapaśniczy
‘\
Hakoahu.
, był potaż drugi »rzędu Związek Rezer nie mogło o przeprowadzeniu właści nie chodziła góra
Orze, 1i ..uiasau,
Huragan, gracz jm
KPW.
W
-w. — Wa-|
Polski wagi ciężkiej, został przez
ŁÓDŹ, 1.11. — Tel. wl. — Wydział | wistów Sowice. przed Strzałem z Dę- wego treningu. Trener Spojda nie zra
*
lentynowicz — niezadowolony z de- dożywotnio zdyskwalifikowany ?a
Gier i Dyscypliny ŁZOPN-u zdyskwali-1 bieńską
O1CI1SR4 i, K. S. Jaskółką *
R
uuu Jku Pie- ził się tom jednak. Były więc biegi, po
z Rudnych
Debiutant Izydorzak jest członkiem cyzji sędziego — kopnął go, a potem czerstwa, rzucane na wiceprezesa P^
fikowa, bramkarza Zjednoczonych Uze
tem mecz do dwuch bramek, a na za AZS. Ma 19 lat. gra już w drużynie od
7
|I Ziółkowskiego.
----sława Piianowskiego, smutnego bobau"u“ ,1 Piąstówkę uprawia się jedynie na kończenie wykład pułk. Rudolfa, Al. 3 lat. W ciągu tego czasu rozegrał 11 ...chwycił rękami za gardło.
Dwa towarzyskie mecze boksef^
Sędz'a Szostak ewicz. nie zadowo
tera zeszłorocznych mistrzostw Polski • Górnym Śląsku, a szczególnie w Ryb Pichelskiego i Spojdy o taktyce gry meczów i grat nawet podczas wyprali, się oczywiście normalnem postępo rozegrane zostaną w niedzielę w Vzai'
w szczypiorniaku. na okres trzyletni, niku i Tarnowskich Górach, gdzie ist w Gdańsku.
wy piłkarzy AZS do Rumunii na środ waniem dyscyipl namem w ramach W. szawie: Skoda — Orkan i CWS
za pobicie gracza Hakoahu. Pressera j nieje ogółem 18 klubów. Sport ten uTo. że Gdańsk będzie lepiej przygo ku ataku.
..
O. Z. P. N., lecz wniósł (za zgodą Gwiazda.
w dniu 13 ub. m.
i prawiają nietylko młodsi, ale I starsi towany od Warszawy, to nie ulega żad
♦
Mecz piłkarski Polonia — Gwid^1 .
Pobyt trenera olimpiiskiego Brlly; zawodnicy, przyczem nie do specjal nych wątpliwości. Reprezentanci wol
Skład Warszawy po treningu nie zo władz sportowych) sprawę przeciwko
Smitha w Łodzi został przez Wydział nych rzadkości należą tu wypadki, że nego miasta’ są już od sześciu tygodni stał przez kapitana związkowego zmie brutalowi do sądu. Popierać oskarże rozegrany zostanie w Warszawie ,
nie mają pp. adw. Krukowski i Musz sobotę, dn 2 b. m. o godzinie 14-ej n
Soortowy PZ8 przedłużony do dwu W piąstówce grywają zawodnicy, ma skoszarowani w obozie.
niony i przedstawia się ostatecznie na kat.
boisku Skry.
»
miesięcy, czyli do dr'a 1 grudnia r. b. jący 50-kę na karku, (hr.)
stępująco: Jachitnek (Warszawianka),
♦
JEDYNY MECZ PIŁKARSKI W WARSZAKryty kort na Dynasach został N"
Z Łodzi trener Snfth udaje się do
Chmiel, znany lekkoatleta K. K. S.
O ....
MISTRZOSTWO
....Ł„v KL. A. PWATT—
Prezes pułk. Rudolf obserwował u- Szczepaniak, Bułanow (Polonia), So- WIE, «
zakoliczył się wynikiem bezbramkn- uruchomiony. Kort częściowo został
Warszawy.
Pogoń, otrzyma wkrótce posadę na ko ważnie trening i tak się wyraził o nim: chan (Warszawianka), Cebulak, Prze- Skoda,
wym 0:0. W ramach tego meczu odbyty ale kryty na nowo linoleum. W na!bl|Ze
ŁKS zwrócił sig do Polonii z propo lei i zasili szeregi K. P. W. Katowice.
— Najlepiej byłoby oprzeć reprezen ździeckj II (Legja). Kruk (Polonia'. dwie uroczystości.
szych dniach przewiduje się przebić'.
zycją rozegrania meczu ligowego w
Przewodniczący Wydziału Oler i Dyscy jeszcze dwuch okien w dachu, dzle^
Czołowi szczypiornitci Śląską, Ja tację o szkielet jednego klubu, ale cóż, 1 Kn>ola (Warszawianka). Nawrot (Ledniu 10 b. m- w Łodzi, a to z uwagi na
pliny WOZPN p. Cz. Krug wręczył reprezen
i Kaczmarz (K. K. S. Pogoń), kiedy nie można. Niema bowiem obec i gia), Izydorzak (AZS). Pirych (Warsza tantowi
Skody puhar ofiarowany przez o. czemu kort zyska bardzo na oświeć®
większe, niż w Warszawie zaintereso błoński
nie wśród trzech drużyn ligowych ani ; wianka); rez.: Łysakowski (Legja), Zie Marjana Weycra za zdobycie tytułu mistrza niu. Również sztuczne oświetlenie
wanie meczami mistrzowskiemi, tem- według krążących na Śląsku wersyj. jednej,
Warszawy. Ciekawe, te piłka-że Skody we stało znacznie polepszone. Z dniem ’
która byłaby w prawdziwej for i l-ński (AZS).
bardziej. że tego dnia odbędzie się w przeniosą się do stolicy, (hr)
trzech klasach zdobyli pierwsze
a>r<wv»> b.
«. reprezentacyjny bram- mi®- To też rozumiem doskonale p. Pi- i Wyjazd z Warszawy do Gdańska na wszystkich
Strauch,
listopada na tym korcie bedzie tren
stolicy bardzo ważny mecz Warsza karz
stąpi w soootę,
sobotę, on.
dn. z2 listopada o go- miejsca.
śląski, idzie do wojska. Zawodnik 1 chelskiego.
.
chelskiego, który rnusiał sie
się namęczyć. ,I siąpi
Pozatem
kierownik
sekcji piłkarskiej wa, Ttoczyński dwa razy na tydziC"'
wianka — Ruch. Polonia zasadniczo
„—,—,----, jaeharladtemu
Policvlnezo
K
S
(Katowice)
ma
zasiaby
możliwy
skład
zestawić.
Nowicjusz
i
dżinie
15.20
pod
kierownictwem
p.p.; imv,TT.
»watt: Bazyiczykowi,
zachariadtemu II,
ir, |I Jerzy Stolarow podobno zamierza P
odmówiła, ŁKS spodziewa się Jednak,
lić
jeden
z
klubów
piłkarskich
Warsza1
Izydorzak,
na
lewym
łączniku,
w
me-j
pułk
Rudolfa,
kpt.
Nikolskiego
i
Al
P.i
■czynić starania celem reaktywacji *
'
że klub warszawski zmieni jeszcze swą
wy. (hr)
• czn treningowym niczem się mewy- chelskiego.
(mat.) ’iyny.
*
prawach amatorskich
decyzję.
nawet miła niespodzianka.
Chodzi nam przedewszystfkiem
o Kozłowskiego i w drugim rzę
dzie Dorobę, którzy stanęli do wal
ki w doskonałej kondycji i potrafili
z nadwyżką zniwelować przewa
gę techniczną przeciwników.
Warszawską gwiazdą wieczoru
był Czortek, który zademonstro
wał styl angielski w najlepszetn
wydaniu, zdeklasował przeciwni
ka i zasłużył sobie na miano naj
lepszego pięściarza wieczoru. Jan
czak wypad, na tle walczącego
Kampego wcale nieźle. Polus, któ
rego nieoczekiwanym partnerem
by, Ahrenz (Niemcy w ostatniej
chwili zmienili Viet.zkego i prze
sunęli o klasę wyżej A.hrenza a w
jego miejsce desygnowali Voelkera), z trudem dawał sobie radę z
jego ruchliwością i taktyką i tylko
stylem zapracował sobie na remis.
Karpiński i Miizerski zrobili tyle,
ile było w ich możliwościach.
Po krótkich ceremonjach powitalnych
i wstępnej walce juniorów, która za
kończyła się trzecią tego wieczoru bufrzą protestacyjną publiczności pozo
stali w ringu Rotholc i Bruss.
Nigdy chyba na reprezentacyjnym
meczu bokser polski nie stracił punk
tów tak niepotrzebnie z własnej winy
jak Rotholc. Bruss okazał się wpraw
dzie pięściarzem trudnym w walce, ale
nie powinno to kosztować Rotholca
więcej niż Jedną rundę. Pierwsza po
szła rzeczywiście na marne: Polak nie
wiedział co począć z przedziwną gar
dą Brussa, a ten zebrał tymczasem
garść punktów w kilku doskokach. Z
począitkiem drugiej rundy rozcina
Bruss Rotholcowi czoło, które silnie

Tylko tak dalej!—

Kolarstwa rusza w Łodzi z martwego punktu

Nie oczekujemy triumfu
ale klęska w Bukareszcie byłaby wielkim c osem

Wielki rekord kolarski

Csik bije Highlands

Warszawa

Łódź

W GdettskH ma HC lepiej
niż na ostatnim treningu
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Ostatnia próba przed Rumunją
Telefonem ze Lwowa od specjalnego wysiana ka

TRÓJKA OBRONY POLSKIEJ
zdjęta przed treningiem z Pogonią we Lwowie. Martyna (Leg
ia), Albański (Pogoń), Doniec (Cracovia).

Cl MAJA STRZELAĆ BRAMKI.
Smoczek, Matyas i Pazurek będą zapewne stanowili w Bukareszcie trzon wewnętrzny ataku.

Na wyjezdnem
LWÓW, 31.10. — Tel. wl. — Bezpośrednio
po meczu treningowym, nasi wybrańcy spędzili wieczór w kinoteatrach lwowskich, a inż.
Przeworski oraz kpt. Kałuża obecni byli na
posiedzeniu zarządu lwowskiego okręgowego
związku piłki nożnej, którego przebieg byt,
nawiasem mówiąc, niezwykle sensacyjny (o

Wyjazd do Bukaresztu w os
sprawił kierownikom ekspedycji
tu. Drużyna wybrała się na dv
dzinę przed odejściem pociągu
jednak przykre rozczarowanie g
to, że pociąg bukareszteński, z
spóźnienie kurjera z Krakowa, c

Reu/olucia pałacowa
wL. O.Z.P.N.
LWÓW, 1.11. — Tel. wl. — W pilkarstwie lwowskiem wybuchł nowy,
zupełnie nieoczekiwany konflikt. Na
czwartkowem posiedzeniu
Zarządu
LOZPN, które obradowało w obecnośoi wicepr. PZPN inż. Przeworskie
go oraz kpt zw. p. Kałuży podał się
do dymisji prezes okr. mjr. Mirskl-Woleński, a następnie kilku członków za
rządu. Na posiedzeniu tern w trakcie
dyskusji nad sprawą W. G. i D. oraz
nadzwyczajnego walnego zgromadze
nia LOZPN niektórzy „działacze“ wy
stępowali bardzo wyraźnie i agresyw
nie przeciwko zarządowi LOZPN.
Mjr. Mirski-Woleński nie mogąc się
pogodzić z poglądami tych panów oraz twierdząc, iż praca jego w ciągu
ostatnich trzech lat n e mogła wydać
pożądanych owoców, uważa, za sto
sowne złożyć mandat prezesa okręgu.
Po rezygnacji mjr. Mirskiego prze
wodnictwo obrad objął wiceprezes dr.
Steisel, który stwierdził, że stanowi
sko całego zarządu ostatnio nie różni
się od stanowiska wydziału gier i
dysc. Konsekwencją tego powiedzenia
by, wniosek jednego z członków za
rządu zdążający w kierunku podania
się do dymisji całego zarządu. Wnio
sek ten został uchwalony, wobec cze
go uważać należy dymisję całego za
rządu LOZPN za przyjętą.
Jak się dowiadujemy w ostatniej
chwili, najprawdopodobniej w okręgu
lwowskim będzie mianowany komi
sarz, o czem zresztą zadecyduje bez-,
wątpienia wizyta inż. Przeworskiego,
który w drodze powrotnej z Bukaresz-;
tu zatrzymać się ma w tym celu we
Lwowie.

UROCZYSTE POŻEGNANIE PŁK. DYPL. KILIŃSKIEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW P. U. W. F.
zakończyło się wspólną fotografią, na której opuszczającego Urząd dyrektora widzimy w środku z bukietem kwiatów

CZTERECH LUDZI... KRAŃCOWYCH,
może nie w przekonaniach, lecz iv drużynie piłkarskiej. Są to
skrzydłowi: Borowski (Pogoń), Piec (Naprzód), Riesner (Gar
barnia) i Kisieliński (Cracovia).

Piłkarski wicemistrz Śląską, Amator
ski K. S. z Chorzowa, gości w nadcho
dzącą niedzielę reprezentację marynar
ki wojennej w Gdyni. Nadmieniamy, że
drużyna marynarki wojennej rozgromi
ła flotę angielską 7:1, oraz flotę szwedz

TRENING REPREZENTACJI W LWOWIE
wykazał znowu niezaradność ataku. Oto Wasiewicz, bez wielkie
go trudu zabiera (głową) piłkę Smoczkowi, którego widzimy
w podskoku baletowym.

IZYDORZAK (AZS.)
będzie debiutantem z klasy Ą
w reprezentacji Warszawy prze
ciwko Gdańskowi

PRZEGLĄD SPORTOWY Sofiofa, 2 ffsfopafla 1938 rdfrł
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Hokej lodowy na cenzurowanem w obliczu IV igrzysk Olimpijskich
Od jednego z .pionierów hokeja szych warunkach — od końca li
lodowego w Polsce otrzymuje stopada do końca stycznia), czy
my szereg trafnych uwag o sy
tuacji w tej dziedzinie sportu w też kosztem zwiększenia intensyw
ności zredukować czas przygoto
przededniu Olinpjady.
Opary tajemniczości jakie ota wań.
Na zasadzie ułamkowych wiado
czają od szeregu lat plany i za
„kuchennych“ z P. Z. H. L.—
mierzenia zarządu P. Z. H. L., nie mości
!
opadły i w tym roku, aby odsło Zarząd projektuje następujący pro
nić konstrukcję zbliżającego się se gram: 28 listopada — 8 grudnia
obóz
w
Katowicach, 1 i 2 grudnia
zonu zimowego. Jest w tern pew- 1
z drużyną austriacką, 7 i 8
na metoda, mająca oparcie w swe- mecze
1
go rodzaju stałej improwizacji, po grudnia mecze z Węgrami. 21 i 22
krywającej w wielu wypadkach grudnia mecze z B. S. C. (te 6 me
mankamenty organizacyjne. Takie czy w Katowicach). 1 — 8 stycznia
postępowanie
jest
szczególnie turniej w Krynicy lub Katowi
zdradliwe w roku obecnym — ro cach. potem... długo, długo nic i
w końcu stycznia wyjazd na
ku olimpijskim.
Mimo że sezon hokejowy za olimpiadę.
Zanalizujmy poszczególne ele
granicą
został już
rozpoczę
ty, mimo że kontrakty imprez, menty tej niekompletnej całości.
A więc obóz. Nie bawiąc się
wypełniających go aż po brzegi,
w
subtelności teoretyczne, obozy
zostały już dawno zawarte, że ogólne koncepcje przygotowania można podzielić na 2 grupy: kondrużyn zostały już w najdrobniej
szych
szczegółach
opracowa
ne — w Polsce w tym zakresie po
zostajemy jakby za chińskim murem, przesłaniającym nam tereny,
leżące tuż-tuż. Karmieni okrucha
mi całości, fragmentami, które —
mamy tu podstawę twierdzić —
jeszcze nie są zafiksowane na pi
DUESSELDORF, l.ll.-Tel. wł.
śmie. zatraciliśmy poczucie blisko — KS Ruch — Fortuna (Duesselści i niezwykłej ostrości problemu. dorf) 1 :0 (0:0). Jedyną bramkę dnia
Żadnych
konkretnych
danych, zdobył Peterek. Sędziował p. Filz
żadnych wiążących postanowień, meyer doskonale.
a co najważniejsze — żadnej ge
Przy przepięknej pogodzie ze
neralnej, przemyślanej linii dzia brało się dziś na stadjonie miej
łania. Z lakonicznych, dziennikar skim w Duesseldorfie ponad 8.000
żądnych
zobaczenia
skich notatek, których źródlo- widzów
wość można a priori kwestiono „krwawego“ rewanżu swych pu
wać. wynika tylko jedno: znaleźli pilów za porażkę z mistrzem Pol
śmy się w impasie, z którego wyj ski. Zebranych Niemców spotkał
ście utrudnia niezdecydowanie w jednak srogi zawód, który, skolei
był prawdziwem świętem sportodziałaniu.
Bądźmy szczerzy: obawiamy się wem dla licznie zebranej kolonii
o
naszą
drużynę
olimpijską. polskiej — Ruch wygrał pewnie,
Sztuczność warunków, w jakich acz niezasłużenie.
Mecz był b. ładny, przyczem
egzystuje i — mimo to — rozwija
się hokej polski, wymaga sztucz-1 ślązacy mogą go uważać za naj
lepszy w tym roku. W oczy rzu
ności środków. Albo-albo; albo nas I
stać na dokonanie takiego wysil-1 cała się przedewszystkiem mądra
taktyka Polaków, którzy widząc
ku. który
według wszelkiego impet miejscowych pozwolili im
p rawdopodobieństwa zagwaranto się wpierw porządnie wyszumieć.
wałby sukces (tego określenia nie Ruch ograniczył się w pierwszej
będziemy tu bliżej definiować), połowie gry jedynie do defenzyalbo zdejmijtny flagę olimpijską i wy. cofając łączników do pomocy
traktujmy ten sezon jako „normal i tylko sporadycznie wypuszcza
ny“. W sporcie zawodniczym bo jąc napastników.
W ten sposób
wiem, w którym sprawdzianem są przeciwstawili się Ślązacy sku I
pewne mierniki liczboWe, praca tecznie atakom Fortuny.
!
W tej fazie meczu prawdziwych I
każdego roku musi nabierać na si
le w miarę zbliżania się najwyż cudów dokonał w bramce Tatuś;1
szej próby — olimpiady. W takim piłki mu się poproś tu lepiły do
roku czy sezonie niema już miej rąk. Wyrósł on na bohatera dzi
sca na rozpraszanie dysponowa siejszego meczu j wraz z doskona
nych środków na szeroki front łym środkowym pomocnikiem nie
■wewnętrzny: w takim roku nasta mieckim internacjonałem Bende
wienie psychiczne i robocze musi rem był najlepszym graczem na
być skierowane wyłącznie na wą boisku.
Niemcy zagrali oczywiście sy
ski odcinek irontu zewnętrznego.
„W“.
Beznadziejność
W myśl tych założeń zostawia stemem
my zupełnie na uboczu zagadnie wszelkich, najlepszych nawet aknie zespołów klubowych: w dal cyj wprowadziła w ich szeregi dy
wersję, która uwidoczniła się w
szym ciągu tych rozważań, mó
całej pełni po zmianie, kiedy cał
wiąc o sezonie, będziemy mieli na kowita inicjatywa gry przeszła w
myśli jedynie drużynę olimpijską, ręce Ruchu.
ptzyjmując. że jej udział w GarKlasyfikując poszczególne for
misch-Partenkirchen
został już macje należy zauważyć, że pierw
przesądzony.
szorzędnie wypadły obie pomoce,
Pierwsze pytanie w zakresie przyczem pewien plus przyznali
przygotowań, jakie wymaga od byśmy raczej Niemcom, którzy
powiedzi, jest długość trwania górowali technicznie nad pomocni
przygotowań; t. zn. czy należy je kami śląskimi. Napad, jak i trio orozciągnąć na cały sezon (w na- bronne Fortuny zagrało bez zarzu-

dycyjne i szkoleniowe w ścislem
tego słowa znaczeniu. Wynikiem
pierwszych jest podciągnięcie for
my fizycznej i technicznej zawod
nika do takiej wysokości, przy
której udział jego w drużynie był
by conajmniej uzasadniony. Cel
takiego obozu jest więc niejako
dorywczy i zgóry nakreślony.
Przy obozie natomiast szkolenio
wym efekt nie jest bezpośredni,
natychmiastowy; forma zawodni
ka gra tu rolę raczej drugorzędną,
gdyż w pierwszym rzędzie chodzi
o nauczenie go pewnych rzeczy,
o danie mu pewnych wytycznych
co do dalszego samokształcenia
się lub uczenia innych. Tutaj wy
łożone świadczenia amortyzują się,
(a często nawet i nie) stopniowo
w mniej lub bardziej bliskiej przy
szłości. tam — odrazu.
Do której więc kategorii, tak

delikatna w natarciu, kombinują'
ca zadużo wszerz oraz — najważ'
niejsze — wolna i zblazowana«
słowem, drużyna „mila“ w grze,
ale nie dorosła do stanowiska nau
czyciela olimpijczyków. Częścio
we przeciwstawienie jej — to Wę
grzy; zespół doskonały fizycznie,
składający się z solistów bardzo,
szybkich j zwinnych, zdradzają;
cych jednak duże braki gdy chodzi
o kombinację. Pozostaje zespól
trzeci — B. S. C. — przypuszczal
nie najbardziej wartościowy; dwa
mecze z tym przeciwnikiem mogą
się rzeczywiście bardzo nam przy
dać. Reasumując, mecze katowic
kie będą najprawdopodobniej prze
dłużeniem w efekcie obozu, L znbędą miały charakter kondycyjny«
Trzeci etap, zaznaczony tylko
obwódką bez treści — to turniej
świąteczny w Krynicy lub Ka
towicach. Do chwili obecnej, a ma
my już początek listopada — nie
była — nawet w formie pogło
sek — wymieniana żadna z dru
żyn zagranicznych. Mogą tu mieć
miejsce 2 alternatywy: 1) P. Z. H;
L zagiął parol na jakiegoś „asa“
i obecnie jest zajęty jego kaptobliczność żywo je oklaskuje. W 29 waniem. albo 2) dopiero jest w je
minucie pada zwycięski gol! Pe- go poszukiwaniu. Przypuszczając
terek przejmuje krótkie podane raczej to drugie, musimy się pogo
Loewego przepuszczone
przez dzić z myślą, że turniej świątecz
również
nieszczeBendera i z kilku metrów strzela ny
- będzie
------ miał
---------------— ---------nieuchronnie. Bramkarz Pech był ( sólną obsadę.
bezradny. Szał jaki ogarnął kolonW
ten sposób dobrnęliśmy
ję polską trudno wprost opisać.
„szczęśliwie“ mniejwięcej do s
Gra przybiera na ostrości, nie stycznia. I tu przed nami rozwiera
przekracza jednak norm dżentel- ■ S|9 przepaść, a ściślej mówiąc
meńskich. Ruch marnuje teraz trzy .pustka. Kartki kalendarza świeca
murowane pozycje, a Wodarz nie ‘ białością aż do momentu wyjazdu
trafia nawet do pustej bramki. na olimpiadę, t. zn. gdzieś ok. 2°
W tej fazie schodzi z boiska na 10 stycznia. Jak ten czas ma być zu
minut kontuzjonowany Tatuś (za żyty — niewiadomo. A przecież
stępuje go Chyła), a utrąconego jest to okres najważniejszy, okres
Rurańskiego zastępuje z powodze na który właśnie ■winna przypal
niem Wadas. Do gwizdka końco największa liczba spotkań, poprze
wego gra stoi już pod wyraźną dzająca 10-dniowy obóz (?nów)
przewagą Ruchu, który jednak nie Niemczech. Trudno przypuścić, że
umie uwidocznić cyfrowo.
Mecz ten okres czasu jest zostawiony n
*
prowadził nadzwyczaj obiektyw odpoczynek — bo niema przecież
nie p. Filzmeyer.
po czem. Jeśli natychmiast ma ort
W loży honorowej zajął miejsce być wypełniony walkami, to znó^
generalny konsul Rzeczypospoli zawisa nad nami niesłychani®
tej p. dr. Zawadowski, który zwy groźne pytanie: z kim? Obawia
cięstwem nie mógł się dość na my się, że tutaj znalezienie pr«®'
cieszyć.
ciwników będzie jeszcze trud'
Od chwili przybycia do grodu I niejsze niż dla turnieju świątecz
sławnej Fortuny Ruch otaczany nego. W razie sprawdzenia się o3'
był niezwykłą gościnnością.
Na szych przypuszczeń, byłaby
dworcu witali Polaków organiza formalna klęska... jeszcze prze“
torzy i kolonia polska
batalją olimpijską.
Po zawodach odbył się wielki
Tak szkicowo przedstawiałby
bankiet podczas którego graczy Się program olimpijski, rozciągu'®'
mistrza Polski obdarzono parnią t- ty na okres przeszło 2-miesięczny«
kowemi podarkami. Podczas ban (Trzeba przyznać, że perspektyw®
kietu widać było, ze sfery miejsco- n]
nie jest zacnęcająca;
zachęcająca; przyjm«przyjmuj
T
VWVnię
em
₽<>lak0W I| nawet
*
. hZ oi
------------nawet optymalne
optymalne zrealizowanie
zrealizowanie d
bardzo zaskoczone.
tychczas lansowanych pogłosek
Ruch skorzystał z szeregu za- o konstrukcji sezonu — widzimy«
proszeń Fortuny i wyjedzie z że posiada on poważne luki zaróW„,UeSSf -fi nr<^,e,?iOrU
.rh ino objętościowe, jak i jakościowe«
w niedzielę przybyć do rodzinnych . mogące wywrzgć decydujący, u'
Hajduków.
(jemny wpływ na wynik ostatecz
Na marginesie występu Ruchu ny — nasze rezultaty.
należy podkreślić, że Polacy w
Z tego też względu należałoby
odstępie 24 godzin zmazali klęskę
drezneńską i rem
tern poniekąd
areznensicą
pomeKąa prze
prze- rozpatrzeć światła i cienie mocno
kreślili utarty
utarty u
u rnas zwyczaj prze- skróconego — niemal do okresu
kreślili
grywania meczy wyjazdowych za- miesięcznego — programu Prz\
inaugurowanych
najprzód zwy- I gotowań. Ale ten temat ze wzgi?'
cięstwem. Ślązacy są zresztą ży- i dów technicznych odkładamy JuS
wem zaprzeczeniem wielu papier- do następnego artykułu.
kowych reguł piłkarskich...
i
K. Ff-

gotowanie. Na marginesie tych uwag można (a nawet należy) pod
kreślić, że wszystkie dotychczaso
we obozy szkoleniowe kończyły
się w Polsce, w gruncie rzeczy —
Laskiem.
Drugi etap — to serja 6 meczów
w Katowicach. W. E, V. lub re
prezentacja Wiednia. B. K. E. lub
niemal pokrywająca się z nim re
prezentacja
Węgier.
wreszcie
B. S. C. — oto lista sparring-partnerów dla Polski. Nie jesteśmy pe
symistami, ale nie możemy w pro
ponowanych przeciwnikach dopa
trzeć się tych wysokowartościowych wzorów, na których mode
lować należałoby polską ekipę. Za
pewne — w braku laku dobry i opłatek. Wiedeńczyków znamy nawskroś — nawet z ich ujemnej
strony (szczególnie w roku ubie
głym); drużyna miękka fizycznie,

zdefiniowanej, należy
zaliczyć
projektowany obóz katowicki?
Kiótkość trwania obozu, zespół
„starych“ zawodników, brak tre
nera zagranicznego, którego nie
zastąpią — bo zastąpić nie mogą —
trenerzy amatorzy o najlepszych
zresztą intencjach — przesądza
zaklasyfikowanie go do obozów
kondycyjnych, a to znaczy, że za
daniem tego obozu jest przygoto
wanie zawodników do serji grud
niowych meczów w Katowicach.
Irmemi więc słowy, obóz ten nie
może mieć etykiety olimpijskiej,
bo z olimpiadą nie ma bezpośred
nio nic wspólnego. W interpretacji
rozszerzającej można go, oczywi
ście. traktować jako przygotowa
nie olimpijskie — ale na takiej sa
mej
podstawie można byłoby
wszystkie poprzedzające sezony
również zakwalifikować jako przy-

0:2 w Dreźnie --1:0 w Dusseldorfie
Dwa występy piłkarzy Ruchu na terenie Niemiec

AI. Reksaa

„Soldier“ Bartfield
polski fenomen wytrzymałości

Ludzie życzliwi perswaduią mi,
źeoym raz wreszcie przestał opo
wiadać o wielkich pięściarzach
przeszłości, że to wcale nie inte
resuje Czytelników, tak dalece,
jak mnie się wydaje. Nie mogę
jednak zaprzestać, nie wierzę, że
tych opowiadań nikt nie czyta, że

nikogo nie obchodzą.
Speszony trochę perswazjami
moich przyjaciół możebym i nie
wspominał jeszcze czas jakiś o
Soldier Bartfieldzie, gdyby nie
przypomniał o sobie on sam. Uczynił to niedawno i w okolicz
nościach dość zabawnych. W cen
trum miasta, na skrzyżowaniu 42
Ulicy z 7 Avenue zastrzelono
człowieka. W biały dzień, o godzi
nie 2-ej popołudniu. Jak na New
Yońk zwykła rzecz, jednak w
pierwszej chwili po wypadku ze
brała się nad trupem grupka lu
dzi. Policjant amerykański jest
grzeczny, ale stanowczy. Prosi
tylko raz. a potem spuszcza.na
głowę urzędową pałkę. W wypad
ku, o którym mowa, również tyl
ko raz wezwał gapiów do rozej
ścia się, w następnej zaś chwili
trzasnął w łeb pierwszego z brze
gu. Bił z tylu i bił „przepisowo“,
tak. żeby facet usiadł. Zdumiał się
przeto, kiedy uderzony ani drgnął,
a już oniemiał, gdy zobaczył jego
twarz.
— Jake!... Soldier Bartfield!...
Oooo..
— Tim!— Hallo! Cóż to. stary
koniu, bijesz pałka przyjaciół?...
I muszę ci powiedzieć, że nadal
masz lekką rękę! Kompromitujesz
policję, nic więcej!-

tu. za to trójka obronna
Ruchu
wprost doskonale. Kwintet napa
du mistrza wywiązał się ze swego
zadania też nadspodziewanie do
brze. Niemcom ustąpił jednak wy
raźnie przedewszystkiem w po
tencji strzałowej i stylowości ofenzywy.
Ruch wystąpił z Loewem na le
wym łączniku, a Fortuna bez Ja
mesa w obronie, z Beznoską na
środku ataku. Do pauzy gra sto’
pod znakiem przewagi miejsco-

wych, którzy huraganowemi ata
kami roznieść chcieli
naszych.
Liczne momenty
podbramkowe
westfalczyków likwiduje jednak z
nadzwyczajną brawurą Tatuś
Po przerwie Fortuna rozczaro
wana niepowodzeniem i wycień
czona własnem morderczem tem
pem przeszła do przymusowej defenzywy. Ruch, po którym nawet
nie znać uciążliwej podróży, inic
juje teraz szereg tak dobrze prze
myślanych ataków, że nawet pu-

Znowu ten sędzia •••

Tim zapomniał o nieboszczyku
potrząsając sękatą prawicą przy
jaciela. Fotograf, który przyjechał
zdjąć miejsce zbrodni zużył wsku
tek tego jeszcze jedną kliszę. W
dwie godziny później czytający o
morderstwie na 42-giej oglądali w
gazecie fotografię Bartfielda, ści
skającego Tima Simpson i opowia
dali sobie o jego żelaznej czaszce,
na której pękły palce niejednego
dobrego boksera...

*

Jakób Bartfield urodził się w
Małopolsce, w Łanczynie 15 mar
ca 1892 roku. Przystawka „Sol
dier“ przy jego nazwisku wzięła
się stąd, że uprawiał boks, służąc
w armji. Więc: „Żołnierz Bart
field“. Na amerykańskim bruku
znalazł się mając lat 16-cie. Pra
cował jakiś czas w rozmaitych
fabrykach i sklepach, koniec koń
ców wstąpił jednak do wojska.
Tam poznał boks i rozsmakował
się w tym sporcie.
W ciągu całej swojej karjery, a
trwała ona od r. 1912-go do 1925go. Nie przekroczył nigdy katego
rii półśredniej. przez długi czas
nie schodząc nawet poniżej 61 kg
Walczył jednak w czterech kate
goriach jednocześnie, od lekkiej do
półciężkiej!
Pięściarzy tego typu zna histo
ria zaledwie kilku: Joe Grima na
zywanego „Człowiekiem Gumą",
czarnego Joe Walcotta i Mickey
Walkera. Jeśli idzie o wytrzyma
łość Bartfield stawiany jest na
drugiem miejscu, tuż za Grimem
Był bokserem żywiołowym, ta
kim, za którym przepada amery

kańska publiczność. Nie obchodzi
ła go nigdy waga przeciwnika, ani
sława jego imienia.
Sta
wiał czoło każdemu, kto tylko
Chciał się z nim bić. Dlatego w je
go rekordzie znajdujemy długą li
tanię mistrzów świata. Część z
nich zwyciężyła go, część poko
nał on. większość walk, wskutek
różnicy wagi i warunków stawia
nych przez stronę przeciwną,
rozegrał no decision. Dlaczego nie
zdobył championatu? Z winy swe
go menagera Dana Mc. Kettricka.
który beznadziejnie nim kierował.
Inna rzecz, że i konkurencja w okresie jego najlepszych lat była
wyjątkowo silna, ale w każdym
razie odpowiedzialność za niewy
korzystanie talentu Bartfielda spa
da przedewszystkiem na Mc. Ket
tricka.

ga. przegrał w 10 r. na punkty z
Kid Grawes‘em. Tak się zresztą
dziwnie złożyło, że Grawes też
niewiele miał z tego zwycięstwa.
Pozostali pretendenci do tytułi
(do wycofaniu się Mike Twin Sullivana w r. 1910 przez 5 lat było
w wadze póśredniej bezkrólewie)
Clebby, Jimmy Gardner. Kid Fems
i Bronson narobili swemi wal- i
kami takiego zamieszania, że Fe
deracja ogłosiła mistrzem Ted Kid
(Lewisa, który Dokonał Jacka Brittona. Britton pokonał znów póź
niej Levisa, ale Bartfield miał z te
[go figę! Uważano go za bardzc
groźnego boksera — i to wszyst
ko. Mc. Kettrick był, jak już po
wiedziałem, fajtłapą i Bartfield
najlepsze swe siły, największe
szanse marnował w niezliczonych
spotkaniach no decision!

Jechał on bezustannie tylko na
jednym koniku — niesamowitej oc
porności swego chłopca. Na me
czach „overwei"ht“, w których
Bartfield prał się z bokserami nie■raz o trzy kategorie cięższymi ot
siebie, zarabiał dostatecznie duże
i wystarczało mu to w zupełności.
Nie miał wielkich ambicyj, nie
miał energii do utorowania pupilo
wi drogi do mistrzostwa. Odzna
czał sie dużym zmysłem handlo
wym, ale nie miał w sobie krzty
entuzjazmu, nie był rasowym spot
towcem.

;

Z Brittonem bil się no decisior
9 razy, z Ted Kid Levisem 5, z Ben
• ny Leonardem 3. z Harry Grebem.
. Jackiem Mc. Carron i Mickey
• Walkerem 3 razy! Stoczył ponad
to porywające mecze z „Italien “
Joe Gansem, Marty Crossem, Mi
ke 0‘Dowd, Al. Mc. Coy i Mike
Gibbonsem! Żaden z tylu fenome
nalnych mistrzów świata nie potrą
fil znokautować Bartfielda, nielicz
ni tylko rzucili go na deski. Byl
swego rodzaju cudem ringu, był
„Człowiekiem
gumą" jak
Joe
Grim!

Był moment, w r. 1914-ym. kie
W roku 1925 rzucił boks, rozgo
dy Soldier Bartfield szarpał się ryczony, że nie wykorzystał jak
sam i był o włos od zdobycia należało swoich olbrzymich możchampjonatu
wagi
półśredniej lliwości. Wrócił jednak. Nie mógł
Wtedy jednak powinęła mu sie no- wytrzymać, nie mógł pogodzić się

z myślą, że los obszedł się z W
*
tak podle. I wtedy dostał nokauj
od Sammy Bakera... Prędko. w
2-giej rundzie... Najpierw nie
szczęścia i odpowiedniego kiero^'
nika, później skończyła się już na0
ludzka wytrzymałość...
Pożegnał się z ringiem ostate®?'
nie. wziął się za drobny handel. P®
pierem i szpagatem. Nie szło. P°'
padl w nędze. Uratował go prew
dent Gardenu płk. Kilpatrick. da'
jąc mu zajęcie na stadjonie.
Long Island. Pracuje tam do tej P{
ry. Ma zaledwie 43 lata, ale
zupełnie zrażony do całego ŚW3'
ta, jest skończony, wegetuje.
Jeden z dziennikarzy spytał
kiedyś, którą ze swych walk naj'
lepiej parni ita, którą uważa za
(
większą, za najlepszą, spoty
*
3^
się przecie w swojej karjerze z
lu championami...
Bartfield odpowiedział złośW'e'
— Nie pamiętam moich walk z
championami świata.
NajlePsZ.^
walkę stoczyłem w początku kar!
ry z moim wojskowym kole^æ
On był mistrzem armji wagi pij“'
kowej i zabrał ni trzy dolary. P '
liśmy się o te trzy dolary na
pięści przez okrągłe dwie godzi
*
15;
Kiedy wreszcie rozłączono nas P“
darowałem mu te dolary, on Poje'
chał na 14 dni do szpitala... NazY'
wał się Tim Simpson!... .
To był ten sam Simpson, któ^
teraz, przed kilku tygodniami. P°^
czas zabójstwa na rogu 42 Uli®Y
i 7 Avenue, spełniając swói ciezk
zawód policjanta wyrżnął Bartf>e1'
da pałką w czaszkę...
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wlał wrażenie

Za cel obrał sobie
ech rund na ringu,
co w inpelnoścl osiągnął.
W wadze średniej Zaremba (Pom.) pokonał
w Z-glej rundzie przez k. o. Edelmana, który
został do reprezentacji wciągnięty poprostu
z widowni.
W wadze półciężkiej Wezner (Pom.) wy
punktował Sapożnikowa. O zwycięstwie Wez
nera zadecydowała druga runda, a ściśle mó
wiąc serja pewnych, silnych ciosów.
W wadze ciężkiej Choma (Lw.), wyższy conajmniej o dwie głowy od swego przeciwnika,
pokonał w pierwszej rundzie przez lc. o.
Szkwarkowsklego.
Sędziował w ringu p. Schelnbrich z Lubli
na. Na punkty por. Koprowski z Bydgoszczy
1 Kuncel ze Lwowa.

Łódź - Lublin 11:5
LUBLIN. 1.11. — Tel. wł. — Drugi
garnitur Łodzi zasilony Spodenkiew czetn, Woźniakiewiczem i Chmielew
skim rozegrał dzś spotkanie mędzymiastowe z Lublinem, bijąc go wyso
ko ws tósunku 11:5. Mecz ten roze
grany z okazji dnia PZB wywołał w
Lublinie kolosalne zainteresowanie. Po
czątkowę walki nie zapowiadały tak
wysokiego zwycięstwa Łodzi. Lublin
prowadził Bowiem po 3 spotkaniach
5:1. Bersztel (L.) zrem sowal z Glubą (Ł.). Druga mucha Łodzi Adam
czyk przegrał na pkt z Stachursk m.
W w. koguciej Wojslawski (L.) zdoby
wa dwa punkty na Celmerze. W w.
piórkowej Spodenkiewicz bije Rosenmana, a w w. lekkiej Woźniakiewicz (Ł.) nie dopuszcza wogóle do glo
su Bończoszka, wygrywając walkę
przez techn czny k. o. w drugiem star
cu. W wadze półśredniej Ostrowski
panuje cały czas nad Andruszkiewi
czem (L.) i bije go zasłużenie na pkt.
W w. średniej Chmielewski, (Ł.) bawi
się z Francakiem i zwycięża przez
techniczny k. o„ a w w. półciężkiej
Blibaum (Ł.) wygrywa przez k. o. z
Urbanem. Meczem kierował p. Slabie
ki z Warszawy.
Reprezentacja Poznania na mecz bok
serski z Łodzią w dniu 10 b. m. w Poz
naniu przedstawiać się będzie prawdo
podobnie następująco: Sobkowiak (W),
Wirski (W), Dudziak (Cuiavia), Kajnar
(W), Sipiński (W), Lewandowski (C),
Przybylski (Sokół) i Piłat (W). Jako
rezerwowi są przewidziani Koziołek
(W), Janowczyk (Sokół), Walkowiak
(Strzelec), Jarecki (W), Dankowski
(S) Szymura (W) i Adamczyk (HCP).
Zespól ostatecznie ustalony zostanie
dopiero w przyszłym tygodniu.

Warszawa w Wilnie
WILNO. 1.11. — Tel. wł. — W dniu
Polskiego Związku Bokserskiego wal
czyło w Wilnie czterech bokserów z
Warszawy; Rundstein. Śmiech. Sewe
ryniak i Posmyk. Prócz tvch czterech
spotkań odbvlo sie jeszcze szereg
wąłk bokserów wileńskie!).
Zawodnicy wileńscy wykazali brak
treningu i rutyny, ale naogól prezen
towali się nieźle. Bardzo poprawił sie
Krasnopiórow. Sensacją dnia był remi
sowy wynik Pilnika, byłego wicemi
strza Polski, jednego z najlepszych
bokserów Makabi warszawskiej. Pil
nik, odbywając służbę wojskowa w
Wilnie, jest bez treningu. Zremisował
on z mało znanym pięściarzem war
szawskim, Posmykiem, który mógł wy
grać z Pilnikiem nawet Sc. o. Pilnika
od kompromitacji uratował gong.
Waga musza: Rundstein pokonał na
punkty Bagińskiego. Bagiński, będąc
w wojsku, wykazał, tak jak i Pilnik,
brak treningu; mało atakował, ciosy
nie dochodziły. Rundstein wygrał zde
cydowanie na punkty.
Waga kogucia: Śmiech wypunktował
po ładnej walce Malinowskiego. Walka
na dystans. Śmiech miał przewagę w
pierwszych dwuch rundach, trzecia bv
la remisowa.
W wadze piórkowej Krasnopiórow
(Og.) pokonał wysoko na punkty Wy
ga z AZS. Krasnopiórow walczył b. ład
nie. Wyga rzadko doehodził do głosu.
W wadze lekkiej Szczypiorek zma
sakrował Sazanowa, który stanowczo
zawcześnie ukazał się na ringu. W wa
dze pólśredniej Wigor (AZS) zremiso
wał z Borysem ze Strzelca. Wigor za
wiódł pokładane nadzieje. Walka była
nudna. Borys walczył po raz pierwszy
w życiu.
W drugiem spotkaniu wagi półśredniej, Seweryniak wygrał nieznacznie
na punkty z Matiukowem. Była to naj
ciekawsza walka dnia. Obaj walczyli
ambitnie. Seweryniak zwyciężył ruty
ną. a Matiukow przegrał spowodu bra
ku agresywności.
W wadze półciężkiej Pilnik sprawił
bardzo przykry zawód. W trzeciej run
dzie byt już wykończony i zalany
krwią. Mecz zgromadził tylko 500 wi
dzów.
Sędziował w ringu p. Holownia.
Punkty obliczali ze strony Warszawy
Welt, a ze strony Wilna Nowicki.
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«adeslal Pan te dane? Wszak były już
one wszędzie drukowane.
P. St Zas, Lipno. Omyłkę sprostuje
my, ale nazwisko nadal pisane niewyraźn e.
A. Z. S„ Wilno. Sprawę zbadaliśmy
źródłowo. Niestety, pretensje są bezboastawne. Dla zdobycia mistrzostwo
”a r ngu należało jednak przesunąć ter
Win meczu.
P. Kol., Lwów. Różnicę w rachunku
Wyrównaliśmy i brakująca suma zosta
We przekazana łącznie z najbliższa wy
Platą.
P. E. WHimowskl, Warszawa. Za
Pozdrowienia ze szpitala dziękujemy i
Przesyłamy nawzajem.
P. J. Sidło, Katowice. „Ofimptapass“
może Pan kupić bezpośrednio w Komi
tecie Organizacyjnym Igrzysk Letnich
U’ Berlinie. Ponieważ jednak Polski Ko
mitet Olimpijski otrzymał już zezwo
lenie na pociągi popularne do Berlina,
będzie najlepiej jak zgłosi Pan swą
kandydaturę bezpośrednio do P. K. Oi.,
Warszawa, Wiejska 11 m. 16. Chyba,

mopas nie korzystając z wszelkich zni
żek i udogodnień, które posiadać bę
Najpierw zdziwiła sie opinja, że skład zo
dzie P. K. Ol. W tym wypadku trze stał ustalony gdzieś przy zielonym stoliku w
ba pisać: „Orgamsations Komitee fttr Grudziądzu jedynie przez jedną osobę, przyOlimpische Spiele, Berlin.
czem zupełnie pominięto kapitana sportowego
„Czytelnik z Poznania". Ostateczna POZB p. Kugacza z Bydgoszczy. Ci niepo
suma kosztów wyprawy do Garmiseh wołani „mecenasi" boksu, nie licząc sle absoi
Partenkirchen na Olimpiadę zimową lutnie z ostatnleml spotkaniami na
Pomorzu
nie jest jeszcze ustalona, gdyż P. K. Ol.
zbiera propozycje poszczególnych biur
podróży, przyczem dotychczas najko
TRENER OTTO W BYDGOSZCZY
rzystniejsza przedstawia się nastę
W mieszkaniu prezesa Pomorskiego
pująco:
15 dni
pobytu w Gar Okręgowego
Związku Pliki Nożnej p.
misch (łącznie z czasem trwania pod Kochańskiego
spotykam przebywające
róży w obie strony) wyniesie około 300 go czasowo w Bydgoszczy trenera
złotych. W sumie tej mieści się koszt P. Z. P. N. p. Otto, wraz z małżonką.
podróży HI klasa w obie strony, oraz [Sprowadziła
f;>prowaazlla go
ff0 tu
tu sprawa
sprawa biletu
011clu popo.
’!«•»
”«> do
,
*
■
W.m.wy
1i Lwowa.
■ wrotnego
Warszawy
Lwowa,
Garmisch. Do tego dochodzą jeszcze gdzie razem z kapitanem P. Z. P. N. Ka
koszty biletów wstępu — L zw. olimpia- łużą decydować miał o składzie naszej
pa«s na wszystkie imprezy za 200 mk. reprezentacji przeciwko Rumunii.
(miejsca siedzące), bądź za 80 mk.
Stawiam mu z miejsca pytanie, jak
(miejsca stojące).
znajduje piłkarzy Pomorza?
W razie reflektowania na wyjazd,
— W nieodpowiedniej chwili odbywa
należy zawiadomić o tern niezwłocznie: się trening piłkarzy pomorskich i w nie
Polski Komitet Olimpijski, Warszawa,, odpowiednich warunkach. Mimo to uda
Wiejska 11 m. 16.
ło mi się zgrupować 25 piłkarzy jako

Ąndrge?

WIELKA GRA
Powieif z tycia piłkarzy

41)

Felek Konterski wałęsał się po mieście roz
goryczony i wściekły. Z wieści, które skrzęt
nie i bez przerwy wyłapywał z Piasta, wynikało
niezbicie, że rządy Jankowskiego nietylko przy
jęły się. ale budziły w coraz szerszych kolach
uznanie i sympatię, „Argentyńczyk“ triumfował.
Nie można było już teraz wiedzieć, czy zdoła
utrzymać klub w Lidze, jednakże stawał się na
warszawskim bruku z każdym dniem bardziej
Popularny. A każdy głos entuzjazmu o Jankow
skim godził przecie boleśnie w ambicję Felka.
Najdokuczliwszą była świadomość, że i on,
Konterski, wierzył gdzieś w głębi i niewiadomo
dlaczego w ostateczne zwycięstwo tego „obieży
świata“. Doszedłszy raz do tej świadomości Fe
lek nie potrafił pozbyć 'się jej, nie udawało mu
się odzyskać dawnej zuchwałości i przekonania
w celowość wojny, którą rozpoczął i dotąd pro
wadził. Właściwie do Jankowskiego nie czuł już
tej „ansy“ co kiedyś. „Argentyńczyk“ imponował
mu coraz więcej, porywał go mimo jego woli
swoim rozmachem i stanowczością. Przestał też
nawet źle życzyć samemu klubowi... A jednak nie
mógł, w żaden sposób nie mógł znieść spokojnie
jakiejkolwiek pomyślnej wiadomości z Piasta.
Doniedawna był wziętym piłkarzem, znajo
mi i fanatyczni zwolennicy z trybun darzyli go
wszędzie komplementami, zapraszali na kawę,
ubiegali się o jego towarzystwo. Teraz wkólko
powtarzało się jedno. Każdy znajomek, każdy
widz boiskowy zaczynał rozmowę tem samem:
— No. cóż, Piast staje na nogi!... Ten Jan
kowski... i t. d.
Tego właśnie nie mógł ścierpieć. W oczach

BRUKSELLA — WARSZAWA

Program występów bokserów belgii
skich w Polsce został ostatecznie uzgodnlony. Najpierw odbędzie się 8
grudnia w Poznaniu mecz Polska —
Belgia, a następnie 10 grudnia w War
szawie mecz Warszawa — Bruksella.
Zarząd PZB zgodzi! się już na pro
ponowane przez WOZB warunki fnansowe (2.300 zl.) i przerwał toczące się
dotychczas pertraktacje z Łodzią.
„Pakt warszawski“ ubity został pod
czas postoju półgodzinnego w Pozna
niu ekspedycji stolicy w drodze do
Berlina.

SoKół, a nie Cuiavia
W międzyokręgowych rozgrywkach
bokserskich o drużynowe mistrzostwo
Polski okręg poznański reprezentować
będzie poznański Sokół, któremu wy
dział sportowy przyznał walkover 16:0
za spotkanie ze Stellą z ubiegłej n edzieli. Gniezneńska Stella wystawiła 6
zawodników, w tem w wadze lekkiej
„Marciniaka“, który nie był uprawnio
ny do startu bowiem nie był zgłoszony
w P. Z. B., a jego kartę zgłoszeń wrę
czono delegatowi POZB dopiero po wa
dze. Jest to regulaminowo niedopuszczal
ne.Wobec zdyskwalifikowania „Marcinia
ka“, Stella została zdekompletowana,
gdyż nie wystawiła wymaganych regu
laminem rozgrywek 6 zawodników i
Sokołowi przyznano walkover, przez
co wysunął się za Wartą II na drugie
miejsce lepszym stosunkiem punktów
za poszczególne walki 51:25 przed Cuiavię 47:31.
Pisząc o zakończeniu rozgrywek, kil
ka słów musimy pośw ęcić sędziowa
niu, które choć lepsze, niż w latach ubie
glych, w kilku wypadkach budziło po
ważne zastrzeżeń a. co też zgodnie pra
sa podkreśliła. Na tle tych niejednokrot
nie wręcz fałszywych rozstrzygnięć sę
dziowskich staje sie dopiero zrozumiała
przegrana Sokoła 7:9 ze Stellą w Gnieź
nie, najsłabszą drużyna okręgu, która
nie wygrała ani jednego spotkania. Wie
my. że sprawa sędziowania w Gnieźnie
była tematem dyskusji na zebrań u P.
O. Z. B. i wierzymy, że się na tern nie
skończy. Takie fałszywe rozstrzygnię
cia sędziowskie niepotrzebnie wprowa
dzają rozdźwięk pomiędzy czołowe klu
by.
Z klasy A do Masy B spada gnieżnień
ska Stella.

Hallo! Tu Bydgoszcz

Reprezentacja Pomorza na zawody z Łodzią
I ze Lwowem została ostatecznie ustalona
Brzmi ona: Wyszewskt, Krzemiński, Blanga,
Kowalski, Bies, Zaremba, Wezner, Choma.
Sposób w jakim ustalono ja oraz skład jej
budzi jednak bardzo poważne zastrzeżenia u
P. T. Gut świec!any. W jakim celu źe chcialby Pan jechać do Berlina sa- tych wszystkich, którzy interesują się bok-
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stworzyli drużynę, która nie reprezentuje rze
czywistego poziomu tego sportu na Pomorzu.
Wystawienie Biangi musi budzić poważne
zastrzeżenia bowiem nie jest on w tej chwili
w formie, a pozatem ostatnio w jego wadze
wybił się na czoło Borowicz z Astorjl. Ko
walskiego (Z. S, Grudziądz) powinien zastąpić
Dorsz z Astorjl. Tak samo bezwgtędnle lep
szy i wytrzymalszy od Biesa (Sokół Tczew)
Jest Karasek z Astorji. Hanske jest też lep
szy od Weznera.
Powołanie reprezentacji boksu pomorskiego
prawie wyłącznie z Grudziądza ujemnie
świadczy o stos« nkach panujących w Okręgowym Związku.
Z. K.

uczestników kursu, który odbywa się
w hali i nie może, niestety, dać więk
szych praktycznych wyników. Więcej
obiecuję sobie — mówi trener Otto —
w czasie od 11 do 16. kiedy odbędzie
się kurs skoszarowanych i gdy wypro
wadzę ich na boisko.
— A jak patrzy pan na przyszły se
zon piłkarski na Pomorzu? Czy który
z klubów pomorskich ma szanse wej
ścia do Ligi?
— Możliwości takie istnieją zawsze,
a tylko od chęci i treningu zależą wyni
ki. To też sport piłkarski Pomorza sam
o sobie będzie decydował. O istotnych
danych jego będę mógł dać ocenę do
piero za miesiąc — dwa.
(Z. K.).

I.K.B. znów górą!
CHORZÓW, 1....
.... wt. — Na
141. — Tel.
Śląsku odbyły się ostatnie walki o dru
żynowe mistrzostwo bokserskie. Ty
tuł mistrza zdobył poraź wtóry 1KB
Świętochłowice, który nie przegrał ani
Jednego meczu.
Swiętochlowiczanie
zdobyli razem 10 p. Wicemistrzem zo
stał KS Ruch, a trzecie miejsce zajęła
z Rudy Slavia.
Ubiegłego czwartku świętochlowiezanie gościli 06 Mysłowice, wygrywając
mecz walkoverem wskutek nadwagi
kilku zawodników myslowickich. W
spotkaniu towarzyskiem
zwyciężył
1KB 14:2, przyczem na podkreślenie
zasługuje punktowe (!) zwycięstwo
Swirka nad Walendowskim, oraz remis
Wocki z Langierem.
Ruch rozgromił KS 27 Orzegów w
stosunku 14:2, przyczem dwa punkty
utracili hajduczanie w remisach.

PZLA unieważnił dziesieciobój o mi
strzostwo Polski z powodu nieprzepi
sowych rzutni i skoczni w parku Jana
Sobieskiego. Ze względu na spóźnioną
porę dziesręciobój nie będzie powtórzo
ny w roku bieżącym.
Wobec tego, punktacja mistrzostw
Polski uległa zmianie i przedstawia się
następująco: 1) Warta 169 pkt., 2) AZS
(Warszawa) 136 pkt., 3) Warszawianka
90 pkt., 4) Cracovia 52 pkt., 5) Jagiellonja 50 pkt., 6) Legia 45 pkt., 7) So
kół Macierz 35 pkt., 8) Śmigły 34 pkt.,
9) Sokół (Bydgoszcz) 32 pkt., 10) AZS
(Poznań) 28.. 11) Sokół (Poznań) 24
pkt., 12) Pogoń (Katowice) 19 pkt., 13)
PKS (Warszawa) i Z. S. (Gdynia) po
16 pkt., 15) Skra i AZS Lwów po 13
Orzełówna Ema, jedyna już pełno pkt., 16) AZS (Wilno) 12 pkt., 17) Po
wartościowa zawodniczka Stadionu lonia (Warszawa) 11 pkt., 18) IKP
(Chorzów 1), zamierza się przenieść do j (Łódź) 10 pkt., 19) WKS (Kielce) 8 pkt.,
stołecznej Legji. Lekkoatletka ta czy •20) PPW (Wilno) 7 pkt., 21) Polonia
niła na Górnym Śląsku bezskutecznie (Bydgoszcz) i Sokół (Chorzów) po 5
I starania o posadę, a klub warszawski pkt., 21) Stadion (Chorzów) 3 pkt., So
postarał się już podobno o takową. kół (Leszno) i Pogoń (Lwów) po 2 pkL,
23) Zjednoczone i WKS (Grodno) po 1
Orzełówna wywędrowałaby z dniem pkt.
1 stycznia 1936 r.
Po pięciu latach walk o nagrodę im.
Jak się pozatem dowiadujemy, wszel inż. Znajdowskiego, tabela przedstawia
kie pogłoski o przeniesieniu się ślązacz się następująco: 1) Warta 799 pkL, 2)
ki do łódzkiej Wimy, nie polegają na AZS (Warszawa) 666 pkt., 3) Jagielonja
prawdzie, (hr.)
321 pkt., 4) Polonia 274 pkt., 5) Warsza
CHORZÓW, 1.11. — Tel. wł. — Na wianka 267 pkt., 6) Cracovia 265 pkt.,
terenie Śląska panował dziś całkowity 7) Śmigły 179 pkt., 8) Legja 176 pkt.,
spokój spowodu zakazu dyrekcji poli 9) Stadion 150 pkt., 10) Pogoń (Lwów)
cji rozgrywan a zawodów w związkui 125 pkt, 11) Sokół (Bydgoszcz) 116
ze Świętem Zmarłych.
pkt.

Na WQbrzcîu i w Zagłębiu

AWANS RKS BAŁTYK DO KL. A
GDYNIA. Mistrzem Pomorza kl. B. został
RKS Bałtyk z Gdyni, który bijąc w Grudzią
dzu w trzecim finałowym meczu Kabel Pol
ski z Bydgoszczy 1:0, zaawansował do kl. A
Pomorza, jako pierwsza drużyna z Gdyni.
Bałtyk w ubiegłym roku również awansował
z klasy C do B.
Błyskawiczny turniej szóstkowy o puhar
KS. Warszawianki zgromadził wszystkie klu
by gdyńskie zrzeszone w podokręgu mor
skim. Puhar zdobył Unlon Olejarnia, mistrz
Pomorza kl. C, bijąc w finale Marynarkę
1:0 (00:0) ze strzału Boluta. Trzecie miej
sce i nagrodę podokr. morskiego zdobyła
KS Rezerwa.
Marynarka Wojenna — Strzelecki KS (Ok
sywie) 9:3. Mecz bokserski na otwarcie se
zonu zgromadził przeszło 1.000 widzów.
Poszczególne wyniki: Zabłocki (Strzelec)
remisuje ze Szczepańskim (Marynarka), a
Perz (S) z Lassotą (Mar.); brutalny Chmie
lewski (Mar.) wygrywa na punkty z Szutenbergiem (TS); Gołębiowski (Mar.) zwy
cięża na punkty Paczkowskiego (ZS): lep
szy Mońka (ZS) remisuje z Respą (Mar.);
Urbaniak (M) wygrywa przez t. k. o. w 1
rundzie z Formellą (ZS). Pozatem odbyły
Się walki nlepunktowane: Bławak (Mar.)
wygrywa przez t. k. o. w 3 rundzie z Ła
bęckim (ZS Gdynia), oraz świetny Ożarek
nokautuje Murawę z Wawelu w 1 rundzie.
Sędziował w ringu doskonale p. Lewandow
ski z Lublina, punktowali pp. Zieliński i
Świątek. Organizacja bez zarzutu.
REDA. Strzelec (Wejherowo) — KSM Re
da 3:1 (1:0). Bramki dla Wejherowa: Bittner 2 pr. łącznik 1. dla Redy: śr. ataku.
Sędzia p. Pasterski b. dobry.
RUMJA. Bieg okrężny 3.000 m. o puhar
przechodni TGS Sokół wygrał w dobrej for
mie Nowak (dawniej AZS Poznań).
GDAŃSK, 1919,Neufahrwasser — Gedanja
3:2 (1:1). O mistrzostwo Ligi. Ora b. bru
talna; ofiarą jej padli Keller, Weiss I Bcllwon, którego utrącono w 2 minucie. Grająca
w 10-kę Gedanja prowadzi ze strzału Ko
walskiego, Niemcy wyrównują, szanse pro
wadzenia psuje Paliów, strzelając karnego
w aut. Po przerwie Neufahrwasser prowadzi
ze strzału Stucka, następuje okres silnej
przewagi Gedanji, która wyrównuje przez
doskonałego Kellera.
Na pół minuty przed końcem gry pr.
skrzydłowy Neufahrwasser z przeboju ustala
SOSNOWIEC. Boks: Policyjny KS — Unja
12:2. Walki eliminacyjne na mecz bokserski
Wisła (Kraków) — Reprezentacja Sosnowca.
Wynikł: Lejzorgen (PK) w.o.; Rędziak (PKS)
przegrywa niezazsłużenle z Ottenberglem
(Unja); Weigruen (PKS) bije wysoko na
punkty Misztala (Unia); Domański (PKS)
wygrywa na punkty z Branżom (Unja); Ba
nach 11 (PKS) zwycięża przez k. o. w 2 r.
Kałkusińskiego (Unja); Banach I (Unja) po
syła w krainę marzeń w 2 r. Obsta (Unja);

Wyjadłowski (PKS) bije na punkty twarde,
go Chudzika (Unja). Sędziował w ringu i n«
punkty p. Rzyman z Katowic. Zainteresowa
nie znaczne.

MYSZKÓW. Myszków _ Turyści (Częs ochowa) 2:1 (1:0). Mistrz, kl/A. lAeiî.
służona porażka Turystów. Bramki strzelili
dla Wyszkowa Gcwon i Mach, oraz Kąsik dla
dobrze6*’ Se<,zlowat ₽• Szajkiewlcz doćś
DR. ST. RECHTSZAFT. bvły długoletni
wiceprezes Podokręgu Zagłębia Dąbrowskiego został komisarycznym przewodniczącym
W. G i D. Zagł. Dąbr., którego skład uzuf Lesta’ ₽P’: Kok,dxleJ* a’ «"YCW, Goncerz
PIERWSZA SEKCJA CIĘŻKO ATLETYCZNA
na terenie Zagłębia powstała przy Bokser
skim Klubie Strzeleckim w Dąbrowie Gór
niczej.
„,!1<1?MALA WŁADYSŁAW (UNJA SOSNO
WIEC) został przez władze własnego klubu
ukarany jednomiesięczną dyskwaUflkacią zą
niesportowe zachowanie się. Karę tę za.
twierdził i rozciągnął na teren całego Za
głębia Podokręg Dąbrowski.
KARY BLA NIESFORNYCH ORACZY.
Barczyk W. (Sosnowiec), Ciszewski, Placówka. Piaski), Nówek W. (Victorja, Nowy
Będztin), Zatorski A. (Saturn, Wojko.wice
Komorne), Winsztat «Sartnacja, Będzin).
Świtaj ((Policyjny KS Sosn.), Kiciński K.
(Zagłębie, Dąbrowa Górnicza), Lazar, Mu
cha, Marcinie« i Guliński A. (wszyscy Czar
ni, Sosnowiec), Oocyk (Dąbrowa), Tuchsznajder (Gwiazda, Będzin), Balcer (Dąbro
wa), Zaporowski (Zw. Strzeecki, Niwka).
Szczypiński (Zw. Strzelecki, Niwka), Jura
szek (Zw. Strzelecki, Niwka), Bartocha
(Unja, Sosnowiec), Cembrzyński (KSM, Niw
ka) i Gelsler Artur (Czeladzki KS Czeladź)
zostali ukarani dyskwalifikacją od jednego
tygodnia do trzech miesięcy za brutalność i
niesportowe zachowanie się na boisku.
•
JASŁO. TS Mościce — ŻKS Makabi (3:1).
Mistrz. Icl.B. Bramki dla Moście: Ogarek i Ziej
man 2 (z karnego), dla Makabi Meth. Sędzio
wał p. Garbaclk z Jasła.
KROSNO. Strzelec (Krosno) — Strzelec
(Bóbrka) 3:3 (2:1). Gra słaba.
Wycofanie się K. S. Legji z tegorocznych
rozgrywek o spadek z kl. A, komentowaną
jest niebardzo pochlebnie w klubie.
SKIERNIEWICE. Lekkoatletyka: GOKS (Go
stynin) — Vis — Szkoła Handlowa 169:78:29.
Wyniki: 100 m. Zaborski (G.) 11,6; 400 m.
Wojdecki (G.) 59,4; 800 m. Zakrzewski (Vis)
2:23,6; 4x100 m. GGKS 48,6; wdał i wwyż
Krzewski (Vis) 6.09 i 1.68; kula (3 kg.) Mllencewicz (O.) 15,90; dysk i oszczep żybatyński (O.) 35.75 i 45,89.
OTWOCK. C.W.S. (Warszawa) — O.X.S.
2:1 (0:1). O mistrz, kl. B. Sędziował p. Oryfenberg, dopuszczając do zbyt ostrej gry,
wskutek której ulegt złamaniu nogi napast
nik O.K.SSu, Wyrożębski. Na wyróżnieni»
zasługuje Gontarski i Lublański z O.K.S-u.

każdego znajomego widział (był tego pewny) ja- sentymentu.
<
Tego dnia natknął się akurat na główną trój
Znal go od małego szkraba, który
kiś błysk litości, że to niby Piast górą, a on Fe- rozbijał
i
się po ulicy, a później zabłysnął w fut kę. Mijał już prawie wejście na boisko i zastana
lek z boku, odstawiony...
1bolu. Ściągnął go do fabryki. Dzięki niemu Felek wiał się czy nie zawrócić, a potem podejść ję
Przestał nawet chodzić na mecze. Kiedyś by- miał
i
czę raz, kiedy na ulicę wyskoczyli Pralik, Ku
w garści kawałek fachu.
ło mu bardzo milo, gdy na trybunach pokazy
W obecnym stanie rozdrażnienia i przygnę rzawa i Kreska.
wano go sobie palcami. Teraz, jeśli spostrzegał, bienia
1
nie rnusiał chociaż martwić się o środki
— Serwus Felek!
że ktoś na niego wskazuje, brał to również za iutrzymania, jednakże i w fabryce stosunki mię
— Jak się masz, stary!
objaw litości, współczucia. „Konterski, wywalo- dzy
<
nim, a przełożonymi naciągały się jakoś nie
Ujęli go pod pachy. Każde takie serdeczne po
ny z Piasta“.
1bezpiecznie... Bowiem nawet i tam, w huku ma witanie peszyło trochę Konterskiego, ale zaraz
Piękne projekty o przejściu do Surmy zaczę- szyn
!
i szumie pasów transmisyjnych mówiło się nadrabiał miną.
ły powoli, ale zdecydowanie upadać. Przede- o
< sporcie, nawet tam Jankowski znajdował gorą
— Klawo! Waliłem właśnie do znajomych na
wszystkiem opinja publiczna przepowiadała spa- cych
(
zwolenników...
Pragę...
dek z Ligi raczej Surmie, niż Piastowi. „Echo
Tak jak kiedyś Felek nie pamiętał, przynaj
— Pewno dziewczynka, bo zaczęsto chodzisz
Stadjonu“ wypowiadało swe zdanie, że jeśli na- mniej
i
nie starał się pamiętać o dniach treningu, na tę Pragę — mrugnął Kurzawa.
wet Piast w ostatnim meczu z Zawieruchą po- tak
i
później, po zwolnieniu z Piasta, doskonale
— Co, z treningu?
niesie taką klęskę, iż stosunek bramek będzie pamiętał
|
te dni i zachodził sobie, niby przypad
— Tak. Trenujemy jak cholera!
w pobliże boiska. Najwpierw usiłował bun
miał gorszy, niż Surma i tak uznany być musi za kiem,
1
— Chcecie kropnąć Zawieruchę!...
drużynę lepszą, o której spadku przesądzi tylko tować,
1
staraj się wspomnieniami dawnych bez— Feluś, bez przygaduszek! A jakbyśmy
rządnych czasów skołować głowy chłopakom kropnęli, to cobyś powiedział?
brak szczęścia.
„Meta“ grzmiała coprawda coś wręcz prze- ii wzbudzić w nich reakcję przeciw dyktaturze
— Kropnijcie, to zobaczycie co powiem...
Nie udało się. Było kilku podat
ciwnego, ale Felek nie chciał już znać „Mety“, Jankowskiego.
.
— Cóż ty draniu, jakżeś wylazł z klubu, to
ani Pawła Dziobka. To właśnie było dalszym po- nych,
i
„swoich“, ale reszta mocno trzymała za myślisz, że z Piasta mogiła? Felek, frajerze, źleś
wodem upadku projektów przeniesienia się do „Argentyńczykiem
.
“. Później i tych kilku przesz zrobił. Jak Boga kocham! Strzeliło ci coś do łba,
Surmy. Całą tą sprawą miał przecież kierować ło na „nową wiarę“... Zastanawiające jak szybko a mówię ci, że z prezesem można żyć!...
Dzióbek. Po awanturze w redakcji władca „Me- [ludzie
i1
zmieniają swe poglądy... Na walne zebra— Widzę, widzę, fason jakoś trzymacie.
ty“ ostygł wobec Felka bardzo wyraźnie. Obra-Ij nie Piasta Konterski miał za sobą cały legion,
— Felek musisz już iść na tę Pragę. Niej
nie było nietylko legjonu, lecz nawet poczeka?... Chodź, wpadniemy do Kołkiewicza na
zić się, co się nazywa, nie obraził, gdyż byłoby obecnie
•
to dla niego wielce niekorzystne, zważywszy, że grupki — Felek został sam.
bilard.
chłopak mógł opowiedzieć sporo „ściśle prywat
Zrezygnowany już z buntu, do którego, jak
— Bo ja wiem...
nych“ rzeczy o „Mecie“—Midorowiczowi. Lecz widział nie miał żadnych szans doprowadzić,
— Słuchaj — zmarszczył się śmiesznie Pra
zachowywał się z wielką rezerwą. O awanturze zapuszczał się potem pod boisko Piasta dla zała lik — gentleman nie odrzuca takich zaproszeń!
nie wspominał, ale przestał też wspominać o prze pania nowinek. Zawsze były te same — w ich Ja stawiam!
prowadzce do Surmy i starał się widywać Felka ustach radosne, dla niego zaś przykre, ale nie
Ociągał się jeszcze trochę, ale oczywiście
mógł jakoś zerwać ostatnich, wątłych nici, wią- długo nie dał się prosić. Za chwilę siedzieli już
iaknajrzadziej.
Konterski pracował w fabryce, nie potrzebo źących go z klubem, nie mógł wyrzec się cze w małej cukierence. Bilard był chwilowo zajęty,
wał się więc martwić o kawałek chleba, jednak kania na coś, na co — nie wiedział sam...
więc Kurzawa« zamówił kawę i ciastka.
że sportowe troski gryzły go tak, że i praca za
Więc łaził. Nie stale, żeby nie wyglądało
— Co jest z tobą — zagaił Konterski — czy
wodowa nie szła, jak trzeba. Dzień w dzień trze śmiesznie. Od czasu do czasu. Przepuszczał po tałem, że dziabnęli cię na miesiąc, a widzę, żeś
ba było kręcić się po warsztacie do wpół do kilka treningów, później szedł. Manewrował za- wesół. Niebardzo mocny ten wasz Jankowski,
czwartej, żadnego zwolnienia, żadnego wyjazdu,'jwsze po przeciwnej stronie ulicy, zawsze do kiedy nic ci nie pomógł w Lidze. Za Horewnicnic. Główny inżynier, sam zapalony piłkarz, dał, strzegał kolegów niespodzianie i dziwił się niby,, kiego taki numer by Szarży nie przeszedł...
(C. d. n.).
mu przed laty to zajęcie poprostu ze sportowego;! temu spotkaniu.
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Anonimowy potentant boksu U. S. A.
Mike Jacobs sklepikarz zpod „Hyppodrome“ i... 46-milionowy menadżer
Przed sześcioma miesiącami znało I tern znajduje finansistę i zakupuje stat i
go
o tylko paru wtajemniczonych,
wtajemniczonych. Ma-1 ki. Robi śwetne interesy. I byłby
syv widzów amerykańskich n„ ve wiedzia już bogatym człowiekiem, gdyby nie...
ły kto to jest Mikę Jacobs. Nie znali wojna
go nawet ci, którzy interesowali się na
W czasie wojny nie jeździ się na|
miętnie boksem. Pewnego pięknego Conney Island. Jacobs w lot to zro
d-ifa, pod koniec kwietnia, dzienniki zum ał. Znika z horyzontu i nagie
amerykańskie ogłosiły, że Mr. Mke Ja znów s ę pojawia przy kasie świetnie
cobs założył klub „Dwudziestego stu prosperującego variété nowojorskiego,
lecia“ i że będzie organizował walki. Hyppodromu. Od tej chwili nie moż
Klub ten nie miał członków — tylko na dostać nawet w przedsprzedaży
jednego prezesa. Wzmiankowanego droższych biletów. Coprawda. wystar
Jacobsa. Zongan zował on trzy me czy, aby zawiedziony amator poszedł i
cze bokserske: mistrzostwo świata za róg. Jest tam maleńki sklepik „Mi-1
wagi półśredniej. Mecz Louis—Car- ke Jacobs Ticket Off ce“. Tam
<au> im«.»«
można
nera. Mecz Lous — Baer. Zebrał w dostać za niewielką dopłatą wszystkie
kasach .1.7-7 milionów dolarów. Mikę {e bi]ety> któryoh njema w ,kasaoh Hyf
Jacobsa wciąż jeszcze nie znano.
podromu. Tam można dostać, gdyż
Jest to tembardziej niezrozum ale, po zawarciu pokoju, Ameryka szaleje
że w Ameryce manażerowie, matchma za teatranf. Wszystkie bilety do tea
kerzy. krótko mówiąc organ zatoro- trów. Za niewielką dopłatą. B lety na
wie, są niemal równie popularni, jak mecze bokserskie, na sześciodniowi!,
zawodnicy. Ludzie, jak zmarły Тех na walki zapaśnicze, turnieje tenisowe..
Rickard, Jack Curley, zajmujący s ę Za niewielką dopłatą.
teraz tylko walkami wolnoamerykań-1
*
skiemi, Jmmy Johnson z Madsonu»
Jacobs ukrywa się w cieniu Tex Ri
John Chapman, król sześciodniówek,
są sławni. Codziennie czytamy o nich ckarda.
Ten
Rickard
jest
człowiekiem, który
w dz ennikach, co jedzą, co mówią, iile
organizuje wielkie mecze bokserskie,
zarabiają... lub dokładają.
Jacobsa nie znano, bo nie chcial, że który ryzykuje setk: tysięcy i zarabia
by go znano. Umyślnie trzymał się miliony. Ale Tex R okard musi mieć
na uboczu. Mógł od lat być równie fachowca, który zna się również do-1
Z MECZU WĘGRY — EUROPA 9:3
sławny, jak którykolwiek z wymienio brze na widzach, jak on na boksie.
nych panów. Uważał, że jest wygod Myśli, i słusznie, że człowiek, który- i Stoją od lewej: Bellak, Fóldi, Barna, Mazi, Szabados , Boros,
•®|i (siedzą): Kohn, Wilcsek (kpt. Zw. Weg.), Ehrlich, Nitray.
niej, a może i pożyteczn ej pozosta żyje z tego, że zakupuje b lety i sprze
wać w c enili. Wysunął się dopiero, daje je ż zyskiem, w e czego chcą wi
dzowie.
Więc Mikę"JacobsT
pewnego dnia Planuje
zjawia i maiatku- Ma dom w Nowym Jorku, i Wyszedł na światło dzienne.
zakładając Klub „XX stulecia“, gdy sie°
w^skiepiku
__„____ __ ______ _____ e, gdy
W SKlepilKu Mikę Jacobsa. Planuje wieś w N
,
Ina-. I^nic
Тех Rickard
i?
nie mógł już inaczej. Gdy nie było Się
:
New Jersey
i „nilens™
najlepszy inte.
inte Joe
Louis se
sę wvbit.
wybił. Tex
już nikogo, kogo mógłby użyć za para- on
1 mecz Dempseya z Carpentierem. Co, res nowojorski — mały, nieipokaźny przypuszczalnie odkryłby Louisa i zro
myśli
o
tern
Jacobs?
wan.
sklep z biletami.
bil z niego wielkiego boksera. Jacobs
Jacobs
odpowiada
bez
wahania,
że
*
mecz przyn esie miljon dolarów. Tex i Jest przemiły i zabawny... ten Mikę nie chce, nie umie tego. Ale gdy Lous
! Jacobs. Zawsze wesoły, nieprzebrana był coraz większy, wówczas Jacobs |
Mikę Jacobs poohodzi, tak jak wielu *
SS
tFĄs
wiedz ał, bo wie zawsze czego chce
jego sławnych rodaków, z nizin, z no SSŁ
publiczność: że Louisa chce publicz
wojorskiego Eastside. Jako dz ecko
ność. I nos go nie zaw ódł.
sprzedawał gazety. Potem cukierki i
Po latach kryzysu, a specjalnie kry
Sytuacja stale sle Mhca. bo «»au-! 511«“;..
orzechy na statkach wycieczkowych,
rKLD PERRY I HELEN VINSON
które w jecie ieźdz ły do Conney Is- siści Rickarda opuszczają go jeden po pracował zawsze za trzech. Nie ma zysu w sporcie bokserskim, wyczaro
nowoczesnem.
On
zawsze w wał on 96.000 widzów i mljon dola są, jak wiadomo, małżeństwem, bardzo
land, w elkiego lunaparku nowojorskie drugim, im bliżej jest term n meczu. ; biura prywatnego, sto'
go. Robił to przez w ele lat i n kt nie Rickard przychodzi jeszcze raz do Ja swym sklepiku, bez marynarki z cyga rów w kasie, taik jak to robią prawdzi „wpadl“ na chwile do Hollywood, aby pogwarzyć z żoną na pld"
przypuszczał, że wesoły chłopak ma cobsa. Potrzebuje p eniędzy — mecz { rem w ustach, z okularami spuszczo- wi czarodzieje — ze swego nosa.
ży, przed jej prac" w studio filmowem. Za kilka dni Perry jedzie
ambicje, żeby być czernś więcej, że jęst w niebezpieczeństwie. Jacobs daj nerni na nos, tak że może patrzeć na
do Australii.
Curt Russ Steinam.
może spełnić te ambicje. Nagle w rę je mu pienądze, daje mu więcej, niż! gościa ponad niemi.
kach Jacobsa znalazła się koncesja na ich potrzebuje, staje się wspólnikiem
przejazd statkami na Conney Island. Po meczu. Obstaje przy swo m milionie
choć cala prasa szaleje przeciwko me
czowi, uważając, że Carpentier nie
TRIUMFY PŁYWAKÓW
jest przeciwnikiem dla Dempseya.
Prasa m ała rację, ale i Jacobs miał
AMERYKAŃSKICH
Pływacy amerykańscy odnoszą co rację. Mecz przyniósł 1,7 miljonów.
Od tego dnia Tex R ckard- nie orga
raz nowe sukcesy w Niemczech; Kie
nizował
już żadnego meczu bez Mikę
ler przepłynął 100 mtr. w 1:06,4 1
1:07,4, 200 mtr w 2^9. Highland wy- Jacobsa. Jacobs dawał pieniądze i do
dochodu brutto, widzieć niespodzianki, kazali C
on otrzymać 30 procent
brą
radę. Rickard dawał bilety. Na
g-al 100 mtr w 59.4, 59.9, a raz w
-■■8,7. Brydenthal na 100 mtr st klas, w elkie mecze nie można było dostać Bruksela w obecnej chwili aź wre od skan Oodfrey nie posiada) grosza przy duszy. Wy- przyjąć dodatkowe dwa warunki, iż ..
I dobrych b letów w kasie. Trzeba iść
boru mu też żadnego nie dam Albo mecz zt padku pobicia, mimo zobowiązania, Pierre
miał najlepszy czas 1:11.5.
dalu,
jaki
miał
tu
miejsce
przed
niedawnym
ru ràv
dn sklepiku
çikÎMTÏikti Mikę
Mikp Jacobsa.
.Tacfthęa
za
róg do
porażką i pieniądze, albo ni'. <,by OodfreyI Charlesa, nie otrzyma on z meczu nawet jedSTEFANI MISTRZEM ARGENTYNY
Trudno wyobrazić sobie większą czasem w związku z meczem o mistrzostwo
Mistrzostwo tenisowe Argentyny zdo różnicę, niż między Tex Rckardem i świata w wadze najcięższej pomiędzy Murzy się nie zgodził, Pierre Charles nalaztby kogo) nego centa i wprost przeciwnie musi wypłacić
byj. dę Stefani, bijąc w finale Artensa. Mikę Jacobsem. Perwszy wiedział nem Godfreyem i mistrzem Europy, Belgiem Innego. Zresztą obydwaj bokserzy doskonale! z trzech następnych swych walk,, jakie roze. gra gdziekolwiek, 50 proc, z dochodu.
W dublii zwyciężyli Stefani, Artens.
wszystko o boksie, co o boksie można Pierre Charlesem. Z całą pewnocśią, jeśli ehó sit rozumieli. Pierre Chariesowi cbodzito o ty
W ten sposób spotkanie o mistrzostwo
! 40 AUSTRJAKÓW NA OLIMPJADZ1E wiedzieć.
____
Drug wszystko o publicz- dzi o rozmiar skandalu, to nawet w dziedzi tuł i pieniądze, Oodfreyowi tylko o pieniądze.
świata wszystkich wag, jakie miało miejsce
Na Olimpiadę zimową do Garmisch -cźci;
ności. co o publiczności można wie nie boksu zawodowego, któty ma na swem Kontrakt więc podpisano.
. 2 października w Brukseli, było rozstrzygnię
-’vcvla Austria
A u et ri a itnnnmiiara
dz eć.
Belgowie
byli
jednak
ostrożni,
ażeby
przewysyła
imponującą ekspedycję flZ
sumieniu już niejedną aferę, pobił on rekord.
te,
zdawało %lę, na długo przed jego rozpo
Nie
miał
„idei
“
,
tak
jak
R
ckard.
Nie
140 zawodników. Austria obsyta wszy
Streśćmy tu pokolei wypadki. International
częciem. Menager Pierre Charlesa tak był te
stkie konkurencje narciarskie (ekspedy umiał stworzyć boksera. Nie umiał Boxing Union odebrał w roku ubiegłym Ma
go pewny, iż wypłacił murzynowi 27.000 a
cja składa się z 26 zawodników, 4 za wychowywać publiczności.
PORAŻKA DWU MISTRZÓW
xowl
Baerowi
tytuł
mistrza
świata
i
wezwał
N e chcial wogóle wychowywać puwodniczek, kierownika, trenera, masa
OLIMPIJSKICH
żysty i 7 osób „orszaku“) jadą też ob bl czności. Chcial jej dać to, czego kandydatów do nadesłania zgłoszeń.
.
Dzień meczu pełen był jednak niespodzia
Od niepamiętnych czasów Szwedzi
Od dawna już w siedzibie związku leżało
sady czterech bobslejów, 6 panów i 6 ona chciała. I to potrafił- Miał nosa.
nek. Przedewszystkiem więc, w chwili gdy w i
Mikę Jacobs jest dziś ciężko bogaty, zgłoszenie mistrza Europy Pierre Charlesa, o- byli mistrzami pięcioboju nowoczesne
pań do jazdy figurowej, 8 łyżwiarzy do
jazdy szybkiej, drużyna hokejowa i pa bogatszy, niż byt kiedykolwek Ri no to zresztą spowodowało odebranie tytułu go. Hegemonia ich złamana została do „Patals des Sports“ znajdowało się zgórą 20 ■
troi wojskowy.
ckard. Ma 54 lata i 46 m.ljonów w pięknemu Maxowi, gdyż nie raczył on na wy piero w Budapeszcie na międzynarodo tysięcy rozgorączkowanych widzów, Oodfrey [
wych zawodach, kiedy zwyciężył Nie oświadczył. Iż nie wyjdzie na ring, o ile nie j
zwanie Belga nawet odpowiedzieć.
miec por. Handrick. Porażka ta spędza otrzyma 40.000 fr. Przeciwnikom swym i kon '
Belg miał w ręku złote jabłko i nie chcial z oczu sen oficerom szwedzkim, któ traktom więc nie wterzyt. W ciągu godziny u- I
się nlem z byle kim dzielić. Zażądał on od rzy wszeikiemi siłami szykują się do i żywano wszystkich możliwych argumentów,
boksera, któryby z nim walczył, ażeby ten rewanżu na Olimpiadzie. Do ostatnich Ii podczas gdy publiczność gwizdała. Nie było
Szwecji stanęło aż 42 za-' . „
przyjął wiele warunków, których nawet nie mistrzostw
wodników. Od początku jazdy konnej га<*У= Oodfrc>' «lasował ao.ooo fr., schomożna było umieścić w kontrakcie oficjalnym. I - na czoło wyszedł por. von Boisman I
Iе 4o Skarpetki i poszedł się bić.
I— na CZO1U wyszcui |V1. lyuiuwwimu;

Sędzia byl naprawdę bezstronny

Jak „oferma“ Charles strać1!, mimo umowy, tytuł i 67000 IranKóW

ur
.......
- «
-----nie
miał abso
1 tak powstały dwa kontrakty: jeden dla związ ; utrzyma*| prowadzenie do końca. Osią .
W .......
meczu
tym
Pierre
Charles
ku i szerszej publiczności, podpisany przed gając 30 pkt. Drugi byl mistrz Olimpii
*
I lutnie żadnych szans,
s. Zresztą Murzyn znokau
baterją fotografów, drugi podpisany tylko w j ski z Los Angeles POr. Thofelt — 32 ( tował go już raz tu Ameryce. Jakież jednak
cztery osoby: Pierre Charles i Godfrey oraz , pkt; 3) mistrz olimpijski rtm. Oxen- | było zdziwienie i radość widzów, gdy Belg
ich menażerowie. Van der Kerkhove i Bertys. ; Stierna 41 pkt.
:i nletylko atakował.
atakował, lecz nawet I przeważał
CZESI DOKŁADAJ A DO WŁOCHÓW ! Oodfrey nletylko wyraźnie unikał ciosów, lecz
Co było w kontrakcie „tajnym"?
Mecz Czechosłowacja — Wiochy o | sam i«h też nie zadawał. Manażer Pierre
Oodfrey nł mniej ni więcej zobowiązał się
,
z
ipuhar
Europy
zgromadzi!
tylko
8060
wobec Pierre Charlesa do porażki. Nic przez
i Charlesa śledził walkę z błogim uśmiechem, z
'I, płacących widzów. Rezultat: Związek
knock-out, lecz na punkty. To było jedyne udrugiej strony patrzał na nią obojętnie mana' czeski dołożył do tego interesu 70.000 i■I żer
Oodfreya. Bertys. Bokserzy zaś grali kosteps iwo, jakie mu przyznano. Wzamiui miał
korpn, ,
medję, lecz z niezwykłą ostrożnością, ażeby
sędzia i publiczność na niej się nie połapali.
I oto w .tej misternej kombinacji nie prze- i
widziano Jednego ogniwa - sędziego Seheл МУЛ 7 ЛПЛПГ
mana. Z przyczyn nikomu niezrozumiałych oM-A/HAA L.Ar AU LA!
gtosit on zwycięzcą... Oodfreya.
Spodenkiewicz prZeSZedt jttŻ dc
Publiczność przyjęła to gwizdem i miała UnityWnie do WOgl piórkowej,
rację, lecz trzeba było kilku minut, ażeby bok Stwierdza Właśnie trener ВШУ
serzy zdali sobie t tego sprawę I zrozumieli, i
Smith

BABE RISKO - PYŁKÓWSKI
ma wyraźnie radosną mine po ostatniem zwycięstwie nad Jaro- \
szem. Obok rnenażej- Gabe Genovese.
1

PRÓBA SKOKU Hf.Z ŁYŻEW
w interpretacji Barbary Chachlewskiej.

,
BOKSERZY ŁODZI W DRODZE DO LUBLINA.
i Od lewej: Wożniakiewicez. Chmielewski, Blibaum, Sierota (SC'
dzia), Ostrowski, Spodenkiewicz, Pawlak (sekundant), SnawadzI
Aż (kier, eks.), Adamczyk, Gluba, Celrner.
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