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Warszaw/« pokonana w Gdańsku

Rumunia — Polska 4:1
Pierwsza połowa 3:1 decyduje o porażce. Liczne przesunięcia w naszej drużynie
Jedyna bramkę zdobywa Pazurek. Najlepsi z Polaków: Dytko i Piec
(Telefoniczna relacja specjalnego wysłannika „Przeglądu Sportowego”)
Ponieśliśmy klęskę bardzieji
Były to jednak przedwczesne?
Nieoczekiwana niż kiedykolwiek., iluzje.
Po twardym oporze stawianymi
Zanim oddamy glos naszemu5
Niemcom we Wrocławiu, po zwy’ specjalnemu wysłannikowi, red.
’
tystwie nad Austria w Warsza• N. Sussermannowi, posłuchajmy
wie zdawało sie nam, że już co mówią o batalii bukareszteń-’
Przekroczyliśmy Rubikon, idąc■ skiej inni jej widzowie, wzgl.•
lepszemu. Zdawało sie nam[ uczestnicy.
*
Przedewszystkiem, że oponowaMinister Arciszewski: — Zwy-:
iiśmy metode walki obronnej,
; cięstwo Rumunów zasłużone. W
która uchroni nas od klęsk wj'(sporcie raz się wygrywa drugi raz
rodzaju... wczorajszej.
przegrywa.

CZORTEK,BYŁ ASEM ATUTOWYM WARSZAWY
bodczas piątkowego meczu berlińskiego. Nietylko zdobył 2 pkt.,
bijąc wysoko Wcinholda, lecz stylem walki zaimponował widowni.

Kierownik ekspedycji polskiej
i»ż. Przeworski: — Jeśli miałbym
powiedzieć to co myślę, byłoby to
dla wielu przykre. Dokładne sprawozdanie złożę przed zarządem
PZPN. Zaznaczam jednak dla uniknięcia nieporozumień, że drużyna zachowaniem sw&m nie dała
mi powodów do skarg.
Kapitan P-Z.P.N. p. Kałuża: —
Pierwsza bramka już w pierwszej
sekundzie odbiła się nietylko na
nastroju naszej drużyny ile raczej
wzmocniła samopoczucie Rumu
nów. Gra górą była z naszej stro
ny błędem.
Pomiędzy Polakami
biak było łączności, więc drużyna
rozpadała się na cząstki. Sędzia
dopuścił do ostrej gry.
Trener p. Otto: — Znów okazało
się. że każdy występ polskiej re
prezentacji jest grą przypadku.
Mecz niedzielny udowodnił, że
rozwój piłki nożnej idzie w kie
runku wzmocnienia kondycji fi
zycznej, a dobra forma da się osiągnąć przy stałym, systema
tycznym treningu.
Pułk. Davilia, vicęprezes Fede
racji rumuńskiej: — Polacy tech
nicznie wysoko zaawansowani,
grali nieskutecznie przed bramką.
Rumuni wygrali dzięki większemu
impetowi. Podobali mi się skrzyd
łowi i pomocnicy. Sędzia dobry.
P. Radulescu, kierownik druży
ny rumuńskiej: — Rumunia grała
lepiej. Mecz był ładny; wygraliśl
my go dzięki lepszej pomocy. Pol
ska przegrała wskutek słabej for
my obrońców. Napad robił dużo
błędów i zmarnował trzy pewne
sytuacje. Sędzia dobry, .poza kil
koma przeoczeniami.
Albu kpt- drużyny rumuńskiej:—
Zasłużyliśmy na zwycięstwo, gra
liśmy lepiej zespołowo, a trochę
mieliśmy szczęścia. Polacy słabsi
n?ż przed rokiem we Lwowie.
Mecz był fair i ładny.
Martyna, kapitan drużyny pol
skiej: — Drużyna polska zawiod
ła za wyjątkiem Kisielińskiego.
Mecz z Rumunią byt najsłabszym
tegorocznym wystęnem naszej re
prezentacji. Sędzią nieco stronni
czy.
Wieczorem odbył się bankiet.
Drużyna opuszcza Bukareszt w
poniedziałek o 9-ej rano.
(Sprawozdanie na str. 2-ej)

NA KLASYCZNA KONTRĘ POLUSA
nadziewa sie w czasie jednego ze swych nieskoordynowanych
ataków Arenz. Stylu sędzia ringowy—Pasturczak

ISTNA LAWINA CIOSÓW
spadla z rak Rotholca na Brussa iv 3-ej rundzie spotkania berlińskiego. Na lewo sędzia ringowy
Niemiec.

Sensacje na ringach Świata
wał świetne kontry i haki. Arenz zre WRESZCIE PRZECIWNIK DLA THILA
misował z Aupetitem. Fluss. zastępu
25 listopada w Paryżu Thil stanie
jący Schnedesa, wygrał wysoko z Wal wreszcie
wobec odpowiedniego prze
terem. Murach rozniósł Andreóttiego. | ciwnika: 6 listopada wyjeżdża z Bo
Blum pokonał Despeaux niezasłużenię, stonu
Lou Brouillard mistrz świata
Francuz bowiem górował znacznie w wagi , półśredniei
z r. 1931, a po zwy
zwarciu.
Michelot pobił wyraźnie
nad Ben Jebym, nieoficjalny
Bernloehra, który tylko w trzeciem cięstwiewagi
średniej 1933. Naturalnie,
starciu miał przewagę. Runge zmusił I mistrz
Amerykanin
będzie
dawał pewien hando poddania się Nawailles w II rundzie. idicap Thilowi. Grawituje
on wciąż do
Sędziowali ha punkty Holender Char i wagi pólśredniej, Thil do półciężkiej.
Taki Fayaud w wadze muszel, mistrz
Francji i Anglji, za jednym zamachem row i Belg MoretA że prawdopodobnie walka nie będzie
miała ograniczeń wagi, więc...
zachw ał sytuację Rotholca w reprezen
NOM Y MISTRZ ŚWIATA
1
tacji Europy. Wysoką klasą są rów
W meczu o mistrzostwo świata wagi j
nież Fayaud II, Aupetit, Despeaux, nie
mówiąc już o mistrzu Europy z Los półciężkiej John Lewis pokonat w St. ■
Angeles — Michelot.
Louis Boba Olina po 15 rundach na
punkty.
W wadze muszej Gaston Fayaud po
Camera pokonał wobec 17.000 wi- ’
konał pewnie na punkty Farbera. Frań
cuz, świetny technik, o znakomitej de- dzów Neusela. Olbrzym włoski rozciął;
fenzywie i szybkim haku zdeklasował oko Niemcowi, który poddał się w pią- I
Niemca. Rappsilber z trudem pobił tej rundzie; do tego czasu Neusel miał!
Gabryela Fayaud, który zademonstro wyraźną przewagę punktową.
NIEMCY ------ FRANCJA 11:5

KOLON J A, 3.11. - Tel. wł. — W
metczu bokserskim Niemcy pokonały
Francję w stosunku 11:5. To wyraźne
zwycięstwo pozwoliło jednak zade
monstrować parę wybitnych talentów
boksowi amatorskiemu Francji. Szko
leni na wzorach zawodowych są oni
świetnie wyszkoleni technicznie.

CZORTEK ROZNOSI WEINHOLDA,
który broni sie wszelkiemi sposobami przed seria znakomitych
„stoppów" Polaka. Interwencja sędziego Pasturczaka.

I

WIŚNIEWSKI (WARSZ.)
wygrał bieg naprzełaj WOZ LA.
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Fatairay finał sezonu

Spalamy wysionnih „Przcgqdu Srcrtawcgo” patny na pora/üç pHHarzu w Duhanszdc
boisku. Gdy dodamy do tego jesz- piłki, chociaż miał sporo czasu i wahał się spieszyć w sukurs są naszej reprezentacji, czego nie mo
cze błąd Albańskiego przy drugiej nikt na niego nie nacierał. Gol ten siadom, to też często widzieliśmy żna powiedzieć o Kisielińskim,
bramce zrozumiemy, jakim cudem 'po części wyrównał wspaniałą o- go na środku a nawet na lewej który tym razem nie odgrywał po
padło w pierwszym okresie aż 3 broną ostrego, dolnego strzału z stronie. Czasami przetrzymywał ważniejszej roli Szybkość jego obramki.
bliskiej odległości.
może zbyt długo piłkę, nie za kazala się przy Rumunach niewy
Wstawienie Wasiewicza i MiMartyna daleki był od zwykłej wsze jednak było ją komu podać starczająca, podobnie jak i opano
chalskiego po przerwie odrazu zm e formy. W pierwszej połowie rówKotlarczyk II przed przerwą wanie piłki. W ciągu całego me
niło sytuację; doprowadziło do ii.i
n.eż i on stiduii
stracił óupcitne
zupełnie gtuwę.
głowę. słaby, stracił orientację, nie umiał czu me oddał bodaj ani jednego
skonsolidowania defenzywy i gra Nie widzieliśmy zwykłego zdecy znaleźć sobie odpowiedniego miej strzału. Smoczek w sumie wyprzybrała bardziej ustalony cha dowania; zamiast iść ostro do pit sca i odpowiednio rozdzielić pra padł nieźle; szkoda tylko, że nie
rakter.
ki — czekał i w rezultacie zmuszo cy z Martyną. Pb przerwie wi myślał o wprowadzeniu przyziemNapad zgóry oceniano dość scep ny był walczyć o nią z Rumunami. dzieliśmy już zagrania dawnej, lep nej gry. co dałoby napewno lep
tycznie. To też uważamy, że w re Wykopy pozostawiały też bardzo szej markr, ale w sumie starczyło sze rezultaty, niż półgórne prze
zultacie grał lepiej, niż wolno się wiele do życzenia. Silny wiatr był to wszystko razem na notę conaj- rzuty. W 75-ej min. miejsce Smo
było spodziewać. Opnja ta obowią dla obrony szczególnie przykry, a- wyźej przeciętną.
czka zajął Szerfke.
zuje naturalnie jedynie w porów le od beka o normalnej klasie ma
Kotlarczyk I-szy miał najlepsze
Matyas był lepszy niż z Austrją.
naniu z innemi Iśnjami, gdyż w su my prawo oczekiwać lepszej gry. chęci dostosowania się do gry
•ednak zawsze za powolny i dlamie ofenzywa nasza pozostawiała Doniec zawiódł zupełnie. Ciężki
wzmocnionej defenzywy, ale za :ego też przynosił mały pożytek.
jeszcze bardzo wiele do życzenia.
błąd w pierwszej sekundzie koszto mierzenia jego zupełnie się nie uPozatem
brak mu było energji. W
Zasadniczym błędem całej dru wał utratę bramki i wprowadził w
żyny było forsowanie gry górą, mi szeregi zespołu polskiego zdener dawały. W rezultacie Kotlarczy- sumie wypadł słabo.
Pazurek, o którego obawialiśmy
mo że nawet w normalnych warun wowanie, które spotęgowało się w ka nie było ani z przodu ani z ty
kach byłaby ona wodą na młyn miarę dalszych niedociągnięć za łu, a środkowy napastnik Rumu się najbardziej, nie był wprawdzie
DYTKO
nów otrzymywał piłki zupełnie rewelacją, jednak pracował solid
szybk.ch i ruchliwych Rumunów, a wodnika krakowskiego.
Szybk;
nie kryty.
nie i ambitnie. Szkoda tytko, że
cóż dopiero mówić o stosowaniu
BUKARESZT, 3.11. — Tel. wł.— takiego systemu przy silnym wie- przeciwnik wytrącił go całkowicie
Wasiewicz wstawiony dopiero brakło mu sił na energiczny prze
Rumunja: Creteanu; Sfera. AIbu;! trze. Tak więc obok braków indy z konceptu, to też n e wiedział wo- po przerwie ratował co się dało bój i strzał Szerfkego, który ucze
góle
jak
się
ustawiać,
by
dostać
pił

Deheleanu. Eisenbeisser, Szanisio;
przez ostatnie
uratować. Pilnował przeważnie stniczył tylko
widualnych szalę na naszą nieko kę w posiadanie.
B.ndea, Schileru, Sępi, Petea, Dorzyść przeważyły ciężkie błędy • Michalski spisywał się znacznie szybkiego Sepiego i pamiętał o 15-cie minut trudno sklasyfiko
bay.
| taktyczne, a raczej brak myśli zawspieraniu napadu, walczył ener wać. W tym okresie wyróżnił sę
Polska: Albański; Martyna, Do’ równo w koncepcji własnej gry. jak lepej. Dzięki szybkości i energji
potrafił on bardziej utrzymać w gicznie za wszystkich i wywiąza energia i szybkością, to też stało
niec (Michalski); Kotlarczyk II, Ko
ocenie panującej na boisku sy szachu atak rumuński i często ra się zupełnie dobrze ze swego za się może źle, że nie skorzystano
tlarczyk I (Wasiewicz), Dytko;; w
tuacji.
wcześniej z jego usług. Pod bram
tował sytuację w ostatniej chwili. dania.
Piec, Matyas, Smoczek (Szerfke),
Przechodząc do gry jednostko
Z pomocy należy się pochwała
W ataku stosunkowo najrów ką tracił spokój i dzięki temu
Pazurek, Kisieliński.
wej. stwierdzić musimy, że Albań
zmarnował dwie stuprocentowe
Zakończenie międzypaństwowe ski przy drugiej bramce nie dopi Dytce, który był ofiarny oraz za niej grał Piec, którego jednak po
go sezonu piłkarzy polskich wy sał. Nie umiał utrzymać wysokiej cięty w grze od pierwszej do os przerwie mniej zatrudniano. Był pozycje.
Rekapitulując stwierdzamy, że
tatniej chwili. Młody Ślązak nie on jednym z jaśniejszych punktów
padło w sposób niemal identyczny,
jak początek. Na wiosnę przegrali
śmy 2:5, dzisiaj opuściliśmy arenę
bukareszteńską, obarczeni klęską
SMOCZEK
1:4. Połączenie dwu tych punktów
linją wykresu graficznego daje
Po przerwie drużyna polska gra w zmlcnlo- polska drużyna grała bardzo sła
tak wymowny obraz, że właściwie
, nym składzie. Kotlarczyk ll-gl wraca na sw« bo, przyczem po przerwie by
**
stają się zbyteczne wszelkie dalsze
zwykłą pozycje, na środku pomocy gra Wa lepsza, niż w pierwszej połowi
*
komentarze.
siewicz, a w obronie Michalski. Charakter Wszystkie linje nasze ustępowały
Dla interesujących się należałoby
naszej gry się zmienia, staje się ona agre li-njom przeciwnika, tak samo J3*
dodać tylko, że wiosną przegraliś
sywna, zdecydowana, energiczna. Uzyskujemy gracze polscy ustępowali Rum®'
my z reprezentacją wysokiej klasy,
teraz przewagę, co wyprowadza z równowagi nom w opanowaniu piłki, oraz *
a w listopadzie przeciwnikiem na
naszych przeciwników. Zaczynają się faule. szybkości. W ataku dawał się o®
*
szym była drużyna
notowana
Bindea pozwala .obie na kilka ordynarnych czuc
Daraz0 przyKrO
DraK »■«
czuć bardzo
przykro brak
*»
si
znacznie niżej na giełdach pilkaraktów, których ofiara pada Dytko I Kisieliń- ' przeb0jowęj i UmiejętUOŚCi StrZat««
stwa międzynarodowego. W Buka
i ski. Lekka przewaga Polski utrzymuje się do
Zwvcjestwo RumUnÓW bvłO
reszcie przegraliśmy spotkanie, któ
15-tej min., niestety, bez rezultatu. Dodało I ^«ycięSlWO KUmUDOW pyw
otuchy, którzy atakuj, znów pa-! StuŻOtle* Uzyskawszy "adspO^
re w cyklu tegorocznego programu
to Rumunom otuchy, którzy atakują_ __ ,___
wame szybko pierwszą bratnk
*
zapowiadało się najmniej groźnie.
, rokrotnic bardzo niebezpiecznie.
'
*
Po dotychczasowych doświadcze
Szerfke zajmuje teraz miejsce Smoczka. W nie pozwolili sobie odebrać inicJ
tywy. Walczyli z wielką werwa 1
niach nie było powodu do zbytniej
27 min. spowodu winy obrony Sępi zdobywa
pewności siebie, ale jednak mało
czwartą bramkę. Gra staje się coraz bardziej • impetem, a kombinowali szybkoMICHALSKI
kto liczył się z porażką, która w tej
ostra, dochodzi do kontrowersyj. W 31 min. sprawnie i skutecznie.
formie ma charakter już poważnej
Atak stosował wyraźnie syste’*
piękny strzał Szerfkego broni ładnie bram
klęski. Stała się ona niespodzianką
karz. Rzut wolny z linji pola karnego egzek „W“: łącznicy cofając się daleko
nietylko dla Polski, ale i dla Ru
wuje Martyna, jednak pitka odbija się od w tył zawsze w porę znajdował
munów. Nie wierzyli oni w możli
się pod bramką przeciwnika, PrZ’
głowy jednego z Rumunów.
wość takiego sukcesu, tembardziej,
Los Polski Jest przypieczętowany. Niemal w czem każde podejście napadu
że wciąż mieli w pamięci ostatni,
ŁÓDŹ. 3. 11. - Tel. wl. — Bokser
Wszystkie walki dzisiejsze cechowa ostatniej chwili nadarza się okazaja popra muńskiego było dla nas n.ebezp'e
imponujący występ piłkarzy na
ską reprezentacja Łodzi rozegrała dziś ła nieprawdopodobna zaciętość Nie sta wienia ' wyniku. Po ładnej kombinacji od Wa- czne.
szych na stadionie w Bukareszcie.
w ramach dnia PZB. międzyokręgowe iy może na specjalnie dobrym poziomie siewicza przez Pieca, Matyasa, Pazurka, strze
Szczególnie groźne były skrzy
Szukanie usprawiędliwień poraż
ta Szerfke, bramkarz odbija pitkę wprost pod dla. które wygrywały każdy P0J,e'
spotkanie z ósemka Pomorza, wygry technicznym, ale były ciekawe.
ki nie miałoby najmn:ejszego celu.
Osobną wzmiankę poświęcić należy nogi poznańczyka, który mając przed sobą dymek biegowy i podaniami a
wając zasłużenie w stosunku 9:7. Wy
Należy sobie jasno powiedzieć, że
nik jest de facto o 2 punkty wyższy, ringowemu, p. Piekarskiemu z War wolne pole, z dwu kroków przenosi wysoko środka stwarzały nlebezplecz))
Łódź zgubiła je jednak na wadze. Woj szawy. który w ocenach trzymania kom ponad poprzeczką. Ostatnia szansa mamoprzegraliśmy dzięki gorszej grze z
ciechowski spóźnił się, a nieprzygoto-, promitowal się stale, a w jednym go-1! wan.i. W 44 min. sędzia decyduje się wykln- sytuacje. Prawoskrzydłowy “|lti^
przeciwnikiem, którego poz;om da
dea grał przytem bardzo bruta
'
*
wany Sikorski miał niewiele ponad li rącym momencie zgubił s ę zupełnie, i
leki był od ideału. Zawiodła od
Bindeę.
Końcowy
----------------- —
....... » -gwizd
----- przyj- nie, a nawet wręcz ordynarne’
mit. Sikorski walkę swą wygrał: punk Niech dziękuje Bogu, że Zaremba .czy<s wreszcie
pierwszej chwili obrona i pomoc,
ty zapisano jednak na dobro gościom. zdrów wyjechał z Łodzi, inaczej za kon muic widownia z entuzjazmem, widzów około Pozwalał sobie na wyskoki na n"1®'
przyczem należy z miejsca podkre
Wynik 11:5 jest najsłuszniejszy mi sekwencje on ponoś łby odpow edz’al-; i5-ooo. sędzia p. Ruzic z jugostawji, prze- czach państwowych
absolut11!
ślić. że lnie fałszywie zestawiono.
mo, iż możnaby sie upominać o krzyw ność. Pierwszy upadek Zaremby byl cielny,
n edopuszczalne. Wyróżmał s,’
SZWAJCARJA — NORWEGJA 2:0
Gdyby wystąpiły one w składzie
tak ciężki, że wprost karygodnem było j
dy Bartniaka. Pietrzaka czy Chomy.
pod tym względem równ eż śroo
ZURYCH. 3.11. — Tel. wł. W meczu
jak zaraz ipo przerwie, sytuacja uŁódź była dziś niezwykle bojowo na dopuścić do dalszej walki.
kowy
napastnik,
zawsze
gotów o
W. wadze muszej najzupełniej wy
łożyłaby się prawdopodobne ina piłkarskim Szwajcaria pokonała Nor stawiona i naogół wpelm zadowoliła.
skoku na bramkarza. Z łączni»0
O MISTRZOSTWO PIŁKARSKIE
czej, a w każdym razie niekompro- wegię w stosunku 2:0 (0:0). Otoie dru Bartniak okazał się bardzo pojętnym równaną walkę stoczyli Wyszecki (P)
żyny były równorzędne. Bramki strze uczniem Smitha: chłopak walczy z za-1i. Bartniak.
Kończy
—..... ..... ..
....... . się ona naogół za- ,
lepszy lewy.
.
ANGLJI
mitująco. Zlekceważenie wyników lili
środek ataku i orawoskrzydlowy.
palem i reprezentuje już pewną war-, slużonym remisem.
...... W
.. wadze kogucej | Sobotnie mecz piłkarskie o nrstrzoPomoc rumuńska grała w fnys
trenngu
lwowskiego przyniosło
SPARTA TRACI PUNKT
tość. Dano mu remis z Wyszeckim. Od j brzydka i nieczysta
walka
|81vlSRIC, jlaly
uaiy wyniki:
wynmi;
EJSL%w
aJka Krzemiński' Slwu , 1181 al
angielskiej
gorzk e owoce. Wstawienie KotlarW mistrzostwie Czechosłowacji Spar swego bardziej rutynowanego przeciw; I (P) — Gotfryd, kończy się zasłużoną As on Villa — Grimsby Town 2:6. Boi dawniejszej metody: nie trzy 1131
* 1
czyka I-go było błędem. Gracz ta straciła pierwszy punkt, remisując nika byl jednak Bartniak minimalnie i wygraną Pomorzanina. W walce poza-1 ton Wanderers — Biackburn Rowers się kurczowo tyłów, lecz cre
ten ożywiony najlepszemi chęcia z Teplitzer FK 2:2 (1:1).
lepszy.
' konkursowej wagi piórkowej Sikorski 3;i. Brentford — Arsenal 2:1. Derby posuwała sie daleko do orf0011'
PUHAR NIFMIEC
mi, nie umiał dostosować się do
Gotfryd zawodu nie zrobił: po tym . (L), dzięki lepszej pierwszej rundzie,. County — Manchester 3:0 Everton — stwarzając w ten sposób dJOr
wymogów
wymwsuw vuuwiązującej
obowiązującej wecnie
obecnie .. BERLIN. 3.11. — Tel. wl. — Ćwierć- bezmyślnym zawodniku niespodziewano, a wyrównaym dwum następnym wy- Stolce City 5:1. Huddersfield Town — podstawy ofenzywy
taktyki wzmocnionej defenzywy, I fl,naly °“haru Związkowego przynio- sie wiele. Marna jego walka z Krzemińjgral nieznacznie, ale zasłużenie z Krze Chelsea 2:0. Middlesborough — LiverObrona pewna i energiczny
skim ntavata
okazała bezsprzeczną uruiwnifi
wyższość !' mińskim 11.
II.
ckim
pool 2:2. Portsmouth _ Sunderland bramkarz dobry. Z obrońców A1'
i W wadze lekkiej Wdowiński (Ł) spo 2:2. Preston Norths End — Birmin11
S»ę groźny chaos.
ksonja — Baden 7:3 Bawaria — Mit- nnmorzanina.
Drugą milą niespodzianką był wy- I kojnie obrabia
obrał
Kowalskiego, który dwu gham 1:1. Sheffield Wednesday — bu nieco lepszy od swego partne'
Nadobitek złego Doniec zacho- telrhein 3:0. Pozatem Benrath pokonał stęp Sikorskiego, który podobnie jak i
krotnie byl• bliski zejścia na deski, a ra Westbromwich Albion 2:5, Wolver- ra. Bramkarz miał kitka dobry0“
wywal się tak, jakgdyby pierwszy Mannhe m w meczu o puhar klubowy, Bartniak dużo się poduczył. Niestety, i towal się tylko ustawicznem trzyma- hamp.on — Leeds United 3’0.
momentów.
raz znalazł s ę w bieżącym roku na a Berlin — Oslo 2:1.
zwycięstwo jego nie było punktowane. I1 niem. W wadze pólśredniej przewaga «
Wdowiński byl bokserem o całą kia- I1 Taborka (Ł) na Sworowskim była kom ■
sę lepszym od przeciwnika. Miał tak |1 piętna. Jedynie w ostatniej rundzie dewysoką nad nim przewagę, że k. o. wi-' sperackie odgryzanie się pomorzan.na I
siało w powietrzu. ..Come-back“ Ta-' kilkakrotnie trafiało celu.
borka wypadł zadawalająco, ale walka | W wadze średniej k. o. Chmielew-'
r we imprezy, które odbędą się wp^
*
ZNÓW REKORD ŚWIATOWY
. Français rozegrał dwa mecze z olim- z Sworowsk m nie jest m aroaajną 1 nie skiego nastąpiło w połowie drugiego I
KIEFERA
pijczykami niemieckiemi, wygrywając powinna upoważniać do zbytniego opty starcia. Do tej chwili łodzianin lekcezastrzegł sobie
sobie prawo
prawo zorganizowazorganizowa
oumWej”« zastrzegł
W sobotę pływacy amerykańscy ; w pierwszym dniu wysoko z drużyną mizmu: tylko na tle słabego przeciwni | ważył sobie przec:wnika, który wcale kót
nia w czerwcu 1936 r. raidu międ
*J
star.owali w Budapeszcie, odnosząc ' o ataku berlińsko-pomorskim, a w dru ka łodzianin względnie dobrze wypadł. [ładnie Się trzymał.
Oarmlseh-Partenklrchen.
Chmielewski jest w fantastycznej for 1 W wadze półciężkiej Wezner (P) i
8—13 stycinla Narciarskie Mistrzostwa narodowego.
dalsze triumfy.
I gim dniu tylko 3:1 z zespclem z JaeRaid
ten
Sensacją zawodów był nowy rekord i neckem w obronie i bawarskiemi trój- mie. Jego dzisiejszy k. o. z dobrym Za [Pietrzak poszli na morderczą wym.anę Italji.
14—19 stvczn’a Narciarskie Mistrzostwa dzie trwał 24 — 30 godzin bez przfi'
iwiata, ustanowiony przez Kiefera, tym ' kami ataku, a mecz z zespołem, który remba byl klasyczny: lewy, błyska | ciosów. W pierwszych dwuch rundach Niemiec w Obersdorf.
rwy i ma na celu wykazanie sk0“*
razem na dystansie 400 mtr. w czasie j w tym samym niemal sklądzie starto- wiczny swing i Zaremba zgiął się w 1 przewaga Pietrzaka jest niespodziewa- 17—19 stveznia Akademickie Mistrzostwa densowanego wysiłku pod wzglf'
w Mfirrcn.
.»
*
w«
■» Igrzyskach.s.i,yon.av... Francuzi
, .».„u«., koląnacli; następuje powtórzenie pra- | na, ale wyraźna. W trzsciem starciu świata
5:22.6.
wać będzie
na
22—26 stycznia Narciarskie Mistrzostwa dem szybkości i wytrzymałości tj13!
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rutyna Weznera przychodzi mu z po- I Polski.
BUDAPESZT,
W zdobyli bramki
Kanadyj-, " vm direktem i pomorzan.n jak długii---szyny.
W raidzie przewidziany je*
W wadze
Choma ma przez j 24— 26 stycznia Mistrzostwa Europy w Jetostatnim dniu zawouów międzynarodo- czyków Laframboise i Cadorette.
pada ciężko na rng twarzą do maty;, mocą.
Wynikciężkiej
remisowy,
dzte figurowej na lodzie w konkurencji pa duży udział kierowników niem &
wych Kiefer zaatakował bez powedze- DONIOSŁE ZMIANY W ZJAZDACH Przy dziewięciu odruchowo wstaje, na"
-:
pań i parami w Berlinie.
nia rekord światowy na 200 mtr.. osą-'1 Na
K’ zawodach
------ J *'
■
.,-----------1 , dwie rundy przewagę, chociaż Klodas nów,
zjazdowych
FIS w 'tępuje drugi--------prosty, —
po łktórym
zwala
25----- 28 stycznia Mistrzostwa Europy w kich. Trasę, szczegóły i ostateczny
gając „tylko
*
2’27,2 (rekord jego wy i Innsbrucku obowiązywać będzie po raz się, jak pode ęte drzewa, tyłem uderza swą nieczystą walka utrudnia mu to Jeżdzle szybkiej na lodzie w Oslo.
termin ustali komisja techniczna Au
25— 27 stycznia Mistrzostwa Narciarskie
zadanie. W trzeciej rundzie proste Kto
nosi 2:24.4), 100 mtr. wygrał Csrk w 1 pierwszy w tym roku nowy regulamin, lac głową o deski.
tomobilklubu Polski.
SS sek., 2) Highland S8.6, na 300 mtr.. | Zawodnik startujący do kombinacji al- [ Największą niespodzianką dnia był dasa detonują Chomę i aają mu prze 'I Austrjl.
26 styczn’a Narciarskie Mistrzostwo CzeOdnośnie innych imprez w roI\
Grof ustanowił nowy rekord węgfler- Ii pejskiej będzie .rnusiał jechać i w sla- Pietrzak, który szybciej, niż sobie o- wagę. Remis Kłodasa jest jednak mało [ chosłowacjł na 50 km.
1 lit ego Mistrzostwa świata w jeździć przyszłym to przewiduje się rozegf3
sk: w czasie 3:39.4; 3 x 100 wygrała 1 lotnie i w zjeździe na tych samych nar biecywano wyrabia się na dobrego bo- przekonywujący.
szybkiej na lodzie pań w Sztokholmie.
Widzów 1.000 osób.
nie całego szeregu meczów między'
Ameryka 3:37 przed Węgrami 3:37.4. [ tach. W punktacji ogólnej noty na ksera Byl bez porównania lepszy,
[ 1—2 lutego Mistrzostwa św’ata w jeżdzle
PRÓBY HOKEJA NIEMIECKIEGO
* ’
zjazd będą miały przewagę nad nota- gdyż agresywniejszy, niż dwa tygodnie
; szybkie! na lodzie panów w Davos oraz ml- miastowych, na wzór odbytego W
i s rzostwa Austrjl w biegu zjazdowym w szawa — Łódź. Mecze te zostań?
I temu przeciwko Dorobię. Dzięki dwu
BERLIN, 3.11. — Tel. wl. — Stade mi za slalom w s osunku 3:2.
CHMIELEWSKI W BERLINIE
! !Gastein.
WŁOCHY ZRYWAJA STOSUNKI 1 rundom, wyraźnie wygranym, zasłużył
OlimpiJKierownicy bawiącej w Berlinie eks- I *
^6—1«“o^i;p^^i™heS'
' lutego IV Zimowe Igrzyska
*
’--------- - ustalone na zjeździe klubów, któO
RZYM. 3.11. — Tel. wl. — Włochy' na 2 punkty, ale remis z Weznerem w
. .......
sfclc w Garmisch-Partenkirehen.
edycji pięściarskiej Warszawy otrzy19—24
—24 lutego M.strzostwa Narciarskie odbędzie się w styczniu.
OLIMPIJCZYK BEZ OPIEKI
postanowiły zerwać stosunki sporto- każdym razie jest dla niego dużym suk pedycji
W raidzie gwiaździstym do Moń'
*hrtego
<Nareiąrskle Mistrzostw. „CzeMorończyk. członek Sokola-Macie- we z państwami, które opowiedziały cesem. Należy pamiętać, że Pietrzak mali zaproszenie dla Chmielewskiego ' ^21—■23
' e mistrzostw. Cze- te Carlo weźmie udział więcej P01'
*
rzy czołowy tyczkarz polski doznał we się za sankcjami. Dotyczy to w pier- nie byl jeszcze 10 razy w ringu, ma je- na wzięcie udziału w dorocznym mię- 1 ch^“cjT,egO N#re,«
uz.yuaiuuuwym
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22 I 28—29 lutego Mistrzostwa Swia- skich maszyn, niż roku ubiegł«®0'
wrześniu na meczu w Poznaniu przy wszym rzędzie Francji, Anglji, Belgii szcze mało doświadczenia, a już może —-i—--------- ------ r»-,!—1
... jeżdzle
Szybkiej
na lodzie w Paryżu.
'ol
:
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KS.
Tur
!
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s
ganizowanym
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imponować.
Kierowcy narazie nie są zpani.
krego wypadku naderwania ścieg en w I oraz kolarzy, bokserów i płkarzy.
Holmenkotlen w Oslo.
22 b.
m. i ,| 28 luty —
— 1i marca
. .............
KPONIKA KOLARSKA
Klodasowi przyznano remis w walce niej ten odbędzie się dnia __
marca Narciarskie Mistrzostwa
ręce. Obecnie przebywa on na wsi pod
(K. O-)u.vos.
PARYŻ. 3.11. — Tel. wł. — Francja z Choma. Powątpiewamy w słuszność 1 weźmie w nim udział obok czołowych . w Davos.
Lwowem, bez żadnej opieki lekarskiej,
------ _•
—elita
...
zawodnii—« marca Mistrzostwa Europy v tegtardyktu. W każdym razie snisal pięściarzy
niemieckich
zawodnichociaż jest członkiem grupy olimpij pokonała Włochy w meczu kolarskim' tego werdyktu.
■ .
stwle lodowem.
tyle dobrze,
zarobił--punkt: |ków Europ;’. Turniej ten odbędzie się
*. ----- --że----------ć_
skiej i zasługuje na zainteresowanie ze 2:0. Omnium amatorów wygrali Frań-1 się on na t.,'..
LOUIS — PAOLINO
,
•
ię bowiem z jego
lego porażka i to : podobnie jak w latach ubiegłych w
cuzi w stosunku 4:0. omnium zawodo-1 liczono się
„
strony P. Z. L. A.
N.-YORK, 3.11. - Jak już
AUTOMOBILIZM
OSTROWIEC KIEŁ.. 3.11 — Tel. wł. I wców w stosunku 3:1, przyczem je- j przez k. o. Trzecia runda, w której I czterech górnych; kategoriach t. zn. od
liśmy, w dniu 3 gntdn’a b. r. rozesr3 .
Podczas paryskiego salonu auto zostanie w New Yorku mecr bok
dynv punkt dla Włochów zdobył rere-i: Klodas punktował nie wystawia klasie
klasie[' Ipólśredniej do ciężkiej. Przeciwnikiem
Legjai warszawska zwyciężyła w me-'; dyny
*«
1"
knrrtTic+a godzinny
<rndzinnv Giuseppe
Giticerm,» Olmo,
Olmn. bihi- , Chomy
Chomv dobrego świadectwa.
mobilowego
czu tow. w boksie K.S.Z.O. 8:6. Z bo- ; kordzista
I'Chmielewskiego
—------ — będzie
r Hornemann.
------------o- odbył
ji- się doroczny kon
---- ski w wadze ciężk ej. pom edzv J7
kserów stołecznych zwyciężyli: Bart-. iąc w wyścigu z doganianym MithouarPomorze nie miało ani jednego punk
ŁÓDŹ, 3.11. — Tel. wł. — Na nie-: gres automobilistów. Polska była re Louisem, niedawnym poerom:a Baer
*
I •».
tu. przy »«<.«■
którym u,v
możnaby
kiewicz, Bareja (k. o. w 2 r.), Wasiak da.
Łl.«uj się dłużej za t, dzielny
------- j ~bokserski mecz międzymiasto prezentowana przez dyr. I. Regul- a nfstrzem H szpanji — Paolino.
r.), podczas gdy Doroba i Ko
*
Wyszecki. Krzemiński 1,I, Za-jwyyw
(k o. “w 2 r.).
Ko’ W Antwerpii wycigi 80 kim. param:
parami trzymać.
trzymać.»Wyszecki.
Za-iwyyw Poznan — Łódź w Poznaniu skiego (sprawy sportowe) i hr RaMecz odbędze se w hali ..Br0“?,',
” rPo
'- dwa
j-— —
uu. ■ wygrali
n Hamerlynck. Debruycker w do remba,
zakow zremisowali.
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remba. do momentu wyliczenia, wypawypa-’ ósemka Łodzi, wprawdz e jeszcze nie- czyńskieE0 /SDrawv turystyczne o- Cohseum'
*
która dvsr>r>nuie 2O.W
małym czasie 1:41:30.
I dli jeszcze nienajgorzej, Choma może- oficjalnie zestawiona, wyglądać oęazie
flfwh
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dla gospodarzy zdobyli: Wojslawski i skonalym
będzie raz; i,ł
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w cvrkiilarii mied™ meisc siedzących. Cześć do-hod«.z
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SYRING MISTPZFM
I by zadowlil, ale od reprezentacyjnego;. przypuszczalnie następująco: Bartniak, '
“,atw!^
cyrkulacji
MISTpZFM NIEMIEC
.?nia w c
yrkulacJ‘ między. meczu przeznaczona będzie na ce‘e
Krajewski.
urgamzacja
BERLIN. 3.11. — Tel. wł. — MistrzoGotfryd, Spodenkicwicz, WożniakieMistrzo-' pięściarza więcej sie wymaga. Goście [|Gotfryd,
- narooowe
n""sJ).
'
Organizacja zawwuuw
zawodów doskonała,
dobroczynne.
natomiast sędzia p. Silbereich skanda- stwo Niemiec w biegu leśnvm wygrał byli zmęczeni i zlekka pocharatani po wicz, Taborek. Chmielewski,, Pietrzak,
w czasie kongresu afiljowane pań
Amerykatfe umieją trafiać do ki
**
ljCzny.
Syrinz przed Boetcherem.
Lwowie.
i Klodas.
stwa zgłaszają swe międzynarodo-1 szeni widzów!

Przebieg fatalnego spotkania

Łódź —Pomorze 11:5

Chmielewski w szrzyowei formie

|

Ostatnie depesze zagraniczne

i

Program imprez narciarskich

PRZEGLĄD SPORTOWY Poniedziałek, '4 listopada 1935
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Wrażenia z batalji berlińskiej
Korespondencja własna „Przeglądu Sportowego
NOMEN OMEN

MYLNY RACHUNEK
Ostatnie, seryjne rozczarowanie ma orygi
nalne szczególiki. Dotyczą one osoby p. Berg•Wma, punktowego samowtadcy na meczu
Wątkowym; w Polsce przypomniano sobie mię
’izypaństwowy mecz prowadzony przez p.
®ergstróma dla nas bardzo łaskawie I zapro
ponowano Berlinowi jego nazwisko. Ten ra
chunek był w swym optymiżmie niezupełnie
dokładny. Pan Bergstrom byt na meczu w
doznaniu przychylnie nastawiony nie wobec
Kolaków, lecz wobec gospodarzy. To samo
Wało miejsce 1 listopada 1935 r. w Berlinie,
to widocznie system sędziego z Holandji.

Czy p. Bergström choć trochę się zawsty•»11, przekonawszy się jak demonstracyjnie
Publiczność berlińska odrzuciła jego wyroki,
kie. Ale motywacja wyroków, którą wydoby
liśmy u p. Bergstr&na, wypadła bardzo sła
bo. Dowiedzieliśmy się, że zarówno Völker (z
Kozłowskim), jak i Tabbed (z Dorobą) mie® wygrać dzięki doskonałemu finiszowi w o••atniej minucie III rundy. Jeśli ta dobra mi*uta obu zawodników niemieckich (szczegól
ne u Völkern Jest ona wątpliwa) miała wottle miejsce, mogła ona tylko u bardzo niefrzeżwo na rzecz patrzącego arbitra wyrów••ć, a co dop-ero przewyższyć, przewagę poi
Przednich 8 minut u polskich pięściarzy.

Interesujące, że vox populi naogót bardziej
«burzał się na fałsz dokonany przy ocenie wy
*zynu Doroby, niż Kozłowskiego, choć na•zem zdaniem Kozłowski miał walkę wygraną
*ysoko. a Doroba tylko nieznacznie (aczltol*iek wyraźnie). Da się to może wytłumaczyć
km, że Völker walczył, mimo pełnej luk gardy
* Kozłowskim bardzo dzielnie i wykazał ogrom
M odporność na ciosy. To zawsze zdobywa
Młliczność. Tymczasem Tabbert prowadził z
dorobą walkę dość tchórzliwie, co zapewniło
'Wnpatję Polakowi.

Choć w zespole warszawskim
zawiódł, prawdziwą, pełnowartościową przy
jemność sprawił może tylko Czortek. Bronił on
godnie honoru swego wymownego nazwiska:
byt prawdziwym małym djabtem, który wzbu
dził podziw i respekt dziesięciotysięcznego tłu
mu. Jego pozycja z lewej nosiła wszelkie ce
chy angielskiego klasycyzmu pięściarskiego;
długa lewa pracowała z bezprzykładną ela
stycznością, jak automatycznie składający się
1 wyskakujący w blyskawicznem tempie rapier. Wejścia i wyjścia Czortka z zasięgu
chaotyczne, a więc nieobliczalnie walczącego
przeciwnika, były majstersztykiem. Jeszcze
bardziej może imponowała precyzja Czortka;
jego oko wykazało refleksy — powiedzielibyś
my — schmelingowslde.
Polusowi zarobiony punkt
łatwością. Ale z nieokreślonym
tecznym sposobem walki Arenza, obfitującym
zresztą w tricki niekoniecznie fair, trudno so
bie poradzić. Polus rozwiązał zagadnienie tak
tyczne trochę późno i trudno mu już było wy
cisnąć więcej jak remis. Najbardziej zawie
dzionym był zapewne sam Arenz, który był
bardziej niż pewny swych dwu punktów.
Z pozostałych zawodników wymienimy w
pierwszym rzędzie obu dotkliwie pokrzywdzo
nych: Kozłowskiego 1 Eorobę. Kozłowski nie
usprawiedliwił stawy swego uderzenia sotidnym ciosem kończącym. Uderzenie jego nie
było natomiast pozbawione precyzji i dało się
V6ikerowl, mimo ciągle powracających „wia
traków“, dobrze we znaki. Czego Kozłowskie
mu najbardziej brak, to chyba elastyczności;
szczególnie w nogach jest on bardzo sztywny,
co poważnie osłabia wartość jego ciosu.
O Jańczaku, Karpińskim i Mizerskim nie da
się już nic ciekawego, w uzupełnieniu pier
wszych, pomeczowych wrażeń, dodać. Może
tylko tyle, że Karpiński trafił na Hornemanna,
walczącego w formie swego żyda. Nlelubiany
za brzydki styl walki policjant berliński otrzy
mał poraź pierwszy w murach Sportpalastu
aplauz. Dla znawców lokalnych stosunków by
ła to może największa sensacja wieczora. Naj
bardziej dziwił się tema aplauzowi sam Hornemann. Nic więc dziwnego, że promieniał on
bodaj jeszcze bardziej niż Czortek.

ROTHOLC TRACI PE WNE ZWYCIĘSTWO
atakując powalonego Brussa, za co dostanie drugie ostrzeżenie.
KOZŁOWSKI NARESZCIE „ZMACAŁ" VOELKERA,
który poszedł na deski. Polak (ogolona głowa) czeka na licze
nie sędziego.
e

wozdawcy najchętniej widzieliby w roli triom
fatora.
Obiektywność prasy niemieckiej nie osiągnę
la jeszcze poziomu obiektywności berlińskiej
publiczności. Wystarczyło wmieszać się po
po meczu między tłum, aby przekonać się o
nastrojach i powszechnej opinji. Zewsząd pa
dały cyfry według własnych kombinacyj i ocen,
a najczęściej słyszało się: „Acht zu Acht...
Ach tzu Acht“...—osiem do ośmiu... osiem do
ośmiu... to jest właściwy rezultat meczu.
Tej opinji nie ukrywał żaden z oficjałów.
W naszym obozie panowała pod tym względem
naturalnie jednomyślność ale i a Niemców
spotkaliśmy, z matem! tylko wyjątkami, ze
stwierdzeniem fałszu eonajmnlej w jednej z
dwu krytycznych walić. Najuczciwiej mówili na
ten temat bokserzy berlińscy spoza reprezentacyjncj ósemki: Płereatz, Holtz, Rosiński,
Schellin. Wszyscy nie wyliczyli więcej niż
8:8.

Najinteligentniej wypowiedział się na temat
walk jak zwykle Erich Campe. „Nie jestem
bokserem dla publiczności, gdyż walczę tylko
techniką i wygrywam przeważnie nieznacznie,
ale wystarczająco na punkty. Zato walczę już
10 lat, nie mam jednego rozbitego miejsca na
_ _______
ciele,
chcę ____
walczyć jeszcze 10 lat, no I wy1 grać Olimpjadę. Moich zwycięstw, choćby naj
j skromniejszych jestem zawsze pewny, gdyż
1I sam kontroluję ----przebieg punktowy walki. Gdy
[ dostane dwa ciosy, wiem że muszę oddać trzy;
I ale rzadko zadaję więcej niż potrzeba. Moja

NA ZAKOŃCZENIE: 2 DEFEKTY

Funkcjonarjuszc berlińskiego okręgu bokser
skiego wychodzili ze skóry, aby gościom zgo
tować jaknajprzyjemnjejszy pobyt w Berlinie.
Stwierdzali zresztą na każdym kroku, że usi
łują się tylko zrewanżować za Warszawę. W
tej dziedzinie robi Polska szkolę.

H. GLINER.

Muslało być... tradycyjne 0:2
Aż wstyd, ale trzeba ciągłe narzeKać na sędziów

GDAŃSK, 3.11. — Teł. wł. Warszawa: Jachimek; Szczepa ne.
strzałów.
W tym okresie gry.
Gdańsk — Warszawa 2:0 (0:0). nek. Bułatów; Socha«, Cebulak,
Krótko mówiąc p. Schuster sfał■ gdańszczanie ściągają wszystkie- ~
Bramki strzelili: Rietsch z karne Przeździecki II; Kruk, Kniota, Izy- szował wynik meczu. Jeśli się da■ formacje do tyłu, murują bramka
go i Rebelowski. Sędzia p. Szuster dorzak, Łysakowski, Pirych.
je rzuty karne, to na to trzeba mieć: Ataki polskie kończą się w najlepz Gdańska.
Gdańsk: Stefanowski; Knor, Ją dowody przewinienia, z całą sta• szym wypadku na świetnie uspołeś; Rietsch, Mathies,
Pettke; nowczością stwierdzić musimy, że: sobionym bramkarzu StefanowArendt, Bartel, Hopendorf, Rebe żadnego przekroczenia przed zasą■ skim, który wyłapuje wiele niedzeniem karnego w drużynie war• bezpiecznych strzałów.
lowski. Goetze.
Trzecie zrzędu spotkanie piłkar szawskiej nie było.
P. Schuster widząc, że drużyna
skie Warszawa — Gdańsk zakoń
Reprezentacja Warszawy byłai Gdańska nic wskórać nie może,
czyło się .porażką drużyny sto drużyną bezwzględnie lepszą podI zaczyna działać na własną rękę,
łecznej. Przed dwoma laty powo względem wyszkolenia techniczne• dyktując w 65-ej min. za przewidem porażki byt źle zestawiony go. Grała ona jednak zbyt miękko,, n.enie, które absolutnie nie miało
skład; tym razem wybitnie po za ostro a nawet brutalnie, zresztąi miejsca rzut karny. Gdańsk egzekmocny był gospodarzom w wy w odpowiedzi na system gry Niem■ wuje kamy, ale na szczęście
graniu tego sjx>t'kania sędzia z ców.
Rietsch przestrzeliwuje. Podnieca
Gdańska p. Szuster. Nim przystą
Brak dobrego kierownika napadui to widać p. Schustra jeszcze barpimy do omówienia działalności warszawskiego przekreślił wszel• dziej, gdyż na zwróconą mu uwasędziego musimy stwierdzić, że kie szanse na przeprowadzenie: gę przez Butanowa zarządza drunastępca Nawrota na środku ata- skutecznych ataków.
.Izydorzak
Ł0,«„,z.a,» ; gi rzut kamy przeciwko Polakom.
ku Izydorzak, nie zadebiutował; zagrał z wielką tremą i był wy-• Ostry protest drużyny warszaw
zbyt udatnie. A teraz nieco miej- | raźnie zgaszony przez wielkoluda skiej poskutkował gdyż p. Schusca poświęcimy panu Szustrowi. Mathiesa, jedynego gracza z całeji ster cola swą decyzję.
Rozumiemy że miał on dużo sym-| drużyny Gdańska, reprezentująceIncydent ten odbija się. rzecz
patji dla drużyny gdańskiej, tern j go zespól Rzeszy na meczach z jasna, na nerwach zespołu stołecz
niemniej
. . jednak
, j
z oburzeniem
1
pod
A- Łotwą i Estonją. Przesunięcie po nego. To też Gdańsk zaczyna ost
kreślić musimy, że tak bezprzy przerwie
Izydorzaka na lewe ro nacierać: Jachimek dwoi się i
kładnego i fałszywego sędziowa skrzydło, Pirycha na lewego łącz troi. Niestety w 80-ej minucie wi
nia nie widzieliśmy już dawno.
nika i Łysakowskiego na środek dząc naskakującego nań Niemca,
To nie są sposoby wałki. Toteż ataku niewiele pomogło Warsza odpycha go ręką.
Tym razem
zwycięstwo uzyskane w tych wa wie.
Rietsch strzela karnego bez błędu.
START BIEGU NAPRZEŁAJ O MISTRZOSTWO W. O. Z. L. A.,
runkach w żaden sposób przez lu
Para obrońców Szczepaniak i Zdobycie
prowadzenia
przez
który odbył sie na nowem boisku Warszawianki.
dzi uczciwych nie może być iizna- Butanów, oraz pomocnik Przeź Gdańsk zatamuje drużynę stołecz
dziecki Il-gi pracowali bardzo ną: w 5 minut później z ładnej
skutecznie. Jachimek w bramce, kombinacji Rebelowski strzela dru
gdyby nie brutalne odepchnięcie gą bramkę, ustalając w ten spo
przeciwnika, naogót grałby nieźle. sób ostateczny wynik 2:0 dla
Rola napadu ograniczyła się Gdańska.
tylko do ładnej gry w polu. Widać
Na mecz przybyło 4.500 osób z
było jeszcze dobre zągrania Ły komisarzem generalnym R. P.
sakowskiego z Plrychem.
min. Papem i prezydentem senaGra
— w -pierwszej
------------- po'owie
r--------- stoi tu Greiserem na czele. Wieczorem
pod znakiem przewagi Warsza- I senat gdański wydał bankiet na
wian w polu. Widać ładne zagra-! cześć drużyny stołecznej,
nia, brak jednak
skutecznych I

8-KA WARSZAWSKA PREZENTUJE SIE WIDOWNI NA RINGU W BERLINIE.
Od lewej': Mizerski. Doroba, Karpiński. Jańczak. Polus, Kozłowski. Czortek. Rotholc.

BOKSERZY WARSZAWSKIEGO ORKANU
Czajkowski, Majkrzak, Maks, Piekarski, Trzciński,
Abramczyk.

2akt
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₽o sezonie tenisowym
Tabela 23 najważniejszych turniejów na kortach całej Polski
___________________________________________________________

M strzostwa
lub
Turniej

Data

______

Panów

_______

Panów

Pań

Zestawi! K-GryżewskL

____________

Gra podwójna

Gra pojedyńcza

Mieszana

Juniorzy

Kl. B
względnie
Pot eszenla

lojedyńcza

26 - 3C.V

Małopolski w Krakowie

Tarło wski

Blanksteinowa

Tarłowskl — Bratek

Paraf ńska — Liebling

□grodzińsk:

Spychała

30. V - 2. VI

Chorzowa

Spychała

L ipopówna

Horain — Bratek

1 'Ipopówna — Spychała

Marcalf

Kończąk

8 - 10.VI

Pomorza w Toruniu

Bojanowski

Fryszczynowa

Bełdowskl — Laszk’ewicz

10 - 16.VI

Narodowe Polski w Warszawie

Hebda

Jędrzejowska J.

Tarłowskl - Bratek

Jędrzejowska J. — Tłoczyński I.

18 - 23.V1

Okręgu Lwowsk ego we Lwowie

Kołcz S.

Orzechowska

Stahl - Stenzel

Orzechowska — Kolcz S.

Wilna

Grabowleckl

Florczakówna

n e odbyły się

ii e odbyły się

Spychała
C eśl kowski

Niestroi
(pocieszenie)

Tłoczyński Ks.1)
Gottschalk2)

Krytówna — Palęcki

Rochalski

Rochalski

Tłoczyński Ign. — Włttmann

Neumannówna — Tłoczyński I.

Maciński

Neumanówna

Majewski — Wttmann

Fryszczynowa — Małcużyński

Becker

Stephanówna

Schmidt — Becker

Stephanówna — Pfahl

Foerster

Łunewska

Małcużyński — Foerster

Krytówna — Palęcki

28 - 30.VI

Radomia

Wojciechowski

Krytówna

Zbyszewskł — Challler

27 - 30. VI

Poznania

Wittmann

Neumanówna

5 - 7.VII

Inowrocławia

Tarło wski

5 - 7-VII

Graczy niemieckich w Polsce
w Bydgoszczy

5 - 7.VII

Gdyni

12 - 16.VII

-

-

78
21

1'ennenbaum

P erwszy Krok (WIMA) w Łodzi

60

Zborowska“ — Bełdowskl

21 - 23. VI

28.VI - 1.VII

Podwójna

-

Ilość
uczest
ników

Gottschalk — Strzelecki

57

Biechowski—„Mieczysławsfci“ ’)
Gottschalk — Strzelecki’)

50

71

26
40

24
60

Soboszczyk

47
22

Trzcińsk

Wołynia w Łucku

Dzlewulak

Jakubowska

Matwiejew — Trzciński

Korwin-P otrowska—Matwiejew

3 - 4.VI1I

Gniezna

Majewski

Łunewska

Majewski — Błeszyński

Bokówna — Majewski

20

9 - 11.VIH

Lpna

Zbyszewsk

Andrutowa

Zbyszewsk! — Challler

Putzówna — Zbyszewski

28

14 - 16.VIII

Krynicy

Kołcz S.

Dubeńska

Bracia Kołcz

ne odbył się

19 - 26.VIII

Międzynar. Polski w Warszawie

Hughes

Jędrzejowska J.

Hughes — Planner

Jędrzejowska J. — Tłoczyński I.

28.VIII -1I.IX

Puhar Młodych w Warszawie

28.VH1 - 3.IX

M ędzynar. Lwowa

Hebda

Somogyj

Tłoczyński I. — Planner

Somogyj — Schmidt

29.VIII - 1.IX

Bydgoszczy

Majewski

Jędrzejowska J.

Majewski — Bratek

Jędrzejowska J. — Maje” ^ki ■

3 - 9.IX

Międzynar. Łodzi

Wittmann

Sandcrs

Wittmann — Popławski

Sanders — Popławski

5 - 8.IX

Lublina

Herbst

Dub eńska

fferbst — Wojciechowski

Dubieńska — Herbst

20 - 22.IX

Krakowa

Ogrodzldskl

Blanksteinowa

Lleblng — Herbst

B elecka — Herbst

*) do lat 16-stu.

‘) do lat 18-stu.

-

•-*) jak wyżej.

Aby uwidocznię popularność tenisa w Polsce,
itsfiwikśmy tabele turniejów 1 zwyc'ęzców.
Tabela nasza zawiera turnieje oficjalnie zgto
szonc do P. Z. L. T. i przez tę instytucję za
twierdzone. Wszystkie te turnieje są otwarte
to znaczy, ie są dostępne dla graczy z całej
Polski. Jedynie mistrzostwa okręgowe Lwowa
i Krakowa byty rozgrywane w śclsłem kółku
sawodnków mejscowycb. Podaliśmy również
wynki graczy niemieckich — obywateli poiPrócz turniejów oficjalnych, odbyło się w
Polsce szereg zawodów nieoficjalnych — or
ganizowanych przez klnby nlestowarzyszonc
<np. Puck. Ustroń. Kamień Dobosza i t. d.),
względnie wewnętrzno-klubowych 'czy lokal
nych (np. turniej na zakończenie sezonu w
Poznaniu; wygrał go Ksawery Tłoczy taki).
Powrócimy jeszcze na chwilę do turrfeju w
Karr. eniu Dobosza ponieważ wzięto w nim »dział szereg czołowych rakiet. W singlu pa
nów zwyciężył Kolcz I, a w singlu pań Fryszczvnowa. Grę podwójną wygrała para Hebda,
Sambuco, a mieszaną Fryszczynowa, Hebda.
Tak więc oficjalnych turniejów odbyto się
w tym sezonie 23. Jest to cyfra stosunkowo
niska, jeśłl się weźmie pod uwagę, że liczba
ta obejmuje dwa turnieje dla młodzików 1
turniej graczy niemieckich.
Ubiegłego roku odbyto się 20 turniejów ofi
cjalnych, a w 1933 r— 38. Jak widać w ciągu
ostatnich dwuch lat notujemy zatrważający
spadek zawodów tenisowych. Jest to oczywi
ście wynikiem kryzysu I nieopłacalności tur
niejów. Nawet Narodowe Mistrzostwa Polski w
Warszawie daty poważny deficyt, mimo odzia
ło czołowych rakiet; a co dopiero mów‘ć o
turniejach prowincjonalnych. Wszystkie one
byty defcytowe.
Oczywiście żaden z klubów nie Jest w sta-

Prezes L.O.Z.r.N.
motywuje rezygnat e
LWÓW. 3.11. — Teł. wl. — Rezy
gnacja mjr. Mirskiego-Woleńskiego ze
Stanowiska prezesa LOZPN wywołała
w lwowskich sferach piłkarskich ogro
mne poruszenie. W dniu wczorajszym
mjr. Mirski przesłał na ręce wicepre
zesa LOZJPN dr. Stella list, w którym
szczegółowo omawia powody swej re
zygnacji. Na wstępie mjr. Mirski za
znacza, że w ciągu całego czasu swe
go urzędowania w LOZPN starał się
pracować na zasadzie etyki i dyscy
pliny sportowej, nies.ety jednak spra
wy te nie dały się postawić na odpowiedniem miejscu. Cały szereg posu
nięć czy to jednostek czy też ciał
zbiorowych świadczyło i świadczy, że
bardzo dużo trzeba jeszcze na tern po
lu zrobić. Następnie mjr. Mirski pięt
nuje postępowanie niektórych człon
ków W. G. i D., którzy nie przebiera
jąc w środkach wydali ulotki przeciw
ko zarządowi LOZPN których treść i
forma wyraźnie godziły w zasady dy
scypliny sportowej: pozatem te same
Jednostki, pracując w władzacji związ
ku stosowały demagogiczne metody.
Wkońcu mjr. Mirski stwierdza, że
wobec bezowocności poczynań, wobec
braku jakichkolwiek widoków zm'an
na lepsze, zmuszony jest złożyć pia
stowana godność prezesa okręgowego
związku, zatrzymując tylko swój urz?d
delegata okręgowego urzędu w. f. i p.
w do związku.
ŁÓDŹ. 3.11. Trwaiący od kliku mie
sięcy turn:ej p łkarski drużyn dzik'cb
został nareszcie w dniu dz siejszym za
*zonv.
koń
łedność w finale pokonało
K.K.O. (K~lo knłtuińlnd . oświatowe)
w stosunku 1:0. zEbywając nagrodę
Ż KS W walce o trzęsę m elsce Strze
lec (Cho n”) pokonał Wimę po zac'ę.
tei grze 3:2.
50 kim. wvścig kolarski Winty (wewnętrrno - klubowy) wvgrat Jaskólski
przed Banaszkiem w dobrym naogół
czasie 1,26 m.

—

-

-

20

-

Horain
-

Kurman

Gottschalk — Strzelecki

Strzelecki

Ladenberg — Łępkowski ’)

74
49
50

Czajkowski

Tłoczyński Ks.

40
48
15

Skoczyński

56

•) Po rozlosowan o z para braci Stanszewskich.
Jednocześnie
Ruchliwy I bogaty w kluby Okręg śląski, ta

Śląsk - Poznań - Lwów - Kraków
Zacięte walki w klasie A i ligach okręgowych

nek, Zakopane i t. d.). W tym roku
sio zaledwie jeden turniej w Krynicy.
W naszej tabeli nie Znajdziemy rubryki 8*7
podwójnej pań. Konkurencja ta jest praw16
nieuprawiana w Polsce, czego najlepszym 4°'
wodcm jest, że nie odbyta sie podczas i”1'
strzostw Narodowych. Dubel pań odbyt
wprawdzie na kilku turniejach (np. Odyńl
*)
’
ale stat na tak niskim poziomie, że nie bedz^
mv się nimi zajmować.
Natom'ast zwraca uwagę tabela graczy
Musimy tu odrazu zaznaczyć, że kl. Bistnieje oficjalnie w Polsce i jest ona jeńyn'e
wytworem lokalnej oceny sit.
Pocieszająca jest rubryka juniorów. Nies^
*
5“
kwieci ona jeszcze pustkami, ale mamy n»4z e
i ję, że Już w przyszłym roku będzie szczcll’iC
— ,
’, żt w tym roku kluby otrzyi’”1*
J“ż
' od I*.P- Z.
T. polecenie aby przy każdy
**
Z. L.
L. T.
I turnieju otwartym organizować konkuren
1 juniorów. W roku przyszłym przewiduje
I że żaden z klubów nie będzie miat prawa org3

CHORZÓW, 3.11. — Tel. wł. — Trzy Halemba 2, oraz Bochnia, Książek 1 Poznańczycy byli drużyną zdecydowa (2:0). Bramki dla Pogoni zdobyli Ma
spotkania, które odbyły się dzisiejszej Piec II po jednej. Mecz był ładny i zgro nie lepszą. W trzeciej nfnucię po zm a ''I na
— 'i Parylak.
r‘-—
niedzieli w lidze śląskiej przyniosły na madził ponad tysiąc osób publiczności, nie stron pierwszą bramkę dla Legii
Mecz o wejście do Ligi okręgowej
ogół
wynik , potwierdza.
oeół spodziewane
soodziewane wvrnk
nntwierdzn. | w Chrzanowie Amatorski KS szczę- strzelił Mikolajewsk1, wy-ównat k.ótkc pomiędzy Jehudą (larnorol) a RKS
jące dobitnie, i obie drużyny bielskie',Iśl wie pokonał reprezemację marynarki potem Wyrwa. W dalszych 15 min. zakończył się zwycięstwem drużyny
są w tym roku w doskonalej formie i w :i Wwjclulrj
„ Bluoull
wojennej w
stosunku 5:4 (2:3). Począł Legia uzyskała dwie bramki przez Wal1 .ohottiiczej 4:2 (4:1).
. -• w___
mistrzostwach będą miały jeszcze dużo kowo zanosiło sięf na sensację, bowiem czaka i Klimczaka, byłego gracza Ło
Staraniem Zw Strzeleckiego odbył
sic'dVsi’al' ieS^miy'wySc'g
kolarski "na
Incaiifu,
Lrilorelri
n
do powiedzeń a. Porażka leadera ligi w I marynarze już w siódmej minucie pro- dzi. Sędziował dobrze p Staliński.
Żywcu sprawiła, że na czoło wyskoczy 'wadzili ze strzałów Piątka 2:0. RepreCzwarty mecz A klasowy nie do trasie Lwów — Lubień — Grodek —
ła niespodziewanie Koszarawa, mająca zentacja marynarki wojennej pozosta szedł do skutku, bowiem Oiimpja, któ Lwów Ogółem 70 kim. Bieg wygrał
ną pięć gier osiem punktów i stosunek wi!a jaknailepsze wrażenie.
.
ra miała grać w Ostrowie nie wyje Śliwa W czasie 2:51:23
Doroczne walne zgromadzenie związ-;
bramek 14:10. Drugie miejsce zajmują
BIELSKO, 3.11. — Tel. wł. — W mi- chała tam. oddając 2 punkty walkowe
ku tenisa stołowego wybrało preze- i
7
^ie
Czarni, 6 ger, 8 pkt. i st. br. 11:12. Na strzostwacti klasy A podokręgu notuje- rem.
szarym końcu nadal widzimy fabryczny my k;lkł. niespodz ewanych wyrnków:
W tabeli obecnie prowadzi jeszcze sem ponownie red. Przybylskiego. Wal! w tej dziedzinie zrobiliłmy bezprzeczn
*
naprzód i jesubyśmy chcieli ze« > ■
Chorzów i 06. Benjaminek ligi, Sio-j
Czechowice pokonał mistrza ood- nadal HCP. mając 14 p.. 9 gier, sto ne zgromadzenie uchwaliło przetorso- ■ *y «m
wnan, zgodnie z naszemi przewidywa- okręgu Hakoah 2:1 (1:1). Biała Lipnik sunek bramek 31:13. 2) Ostrovia 11 p., wać na walnem zgromadzeniu PZ TS; podobna tabelę za ubiegły rok, bo znała®
na niej zaledwie 2 — 3 juniorów,
n ami, śpieszy pilnie ku górze.
I zwyciężyła kopalnię Brzeszcze 4:1. 8 gier. 22:14, 3) KPW Poznań 9 p„ 4) wniosek domagający się powiększenia;
*
Pozostałaby do omówienia jedynie rubO
*rubn
’3
Koszarowa
Czarni (Cropaczów) Qzarnj z żywca pokonali Beskid Andry Polonia Poznań 9 p., 5) Legja 8 p. (5 lwowskiej kl. A do 10 klubów.
3X) (2:0). Ostra t poniekąd nawet bru. I chów 2;(
B:alsk- KS „triumfował gier), 6) Unja 8 p„ 7) KPW Ostrów 7
KRAKÓW. 3.11. - Tel. wl. - W je-' ości uczestników. Zastrzegamy sJę tu, że "*
p.. 8) Korona 6 p„ 9) Warta 6 p. i 10)
talna gra. Bramki: Stępień, Ostrowski lna<1 Sot- z żywca 1:0.
Siennych
mistrzostwach
piłkarskich
W
nre
cyfry
w
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wypadkach
nie
W
doktn
Oiimpja 4 p.
i Białek. Sędzia p. Kominek nienadzwy |
A
czajny. BBKS Bielsko — 06 Katow ce
w
Warta ligowa w niedzielę rozegrała klasie A Wisla prowadzi zdecydowa- ^yż wielu zgłoszonych nie atawito m do
1:0 (1:0). Niezasłużona porażka 06 I POZNAŃ, 3.11. — Teł. wł. — W mecz treningowy z B klasową Pogo nie, będąc w doskonalej formie. Wyni-. nieju i t. p.
w każdym razie można zauważyć (nie W®
*
Bramkę uzyskał Rolnik. Arbiter p. Kos Poznaniu odbyły się w niedzielę tylko nią, wygrywając w stosunku 6:2 (4:0). ki dzisiejszej kolejki były następująuwogę Warszawy) dnżn Mo*ć uczesa
sek, dobry. Wawel (Nowa Wieś) — TS , cztery mecze o mistrzostwo kl. A, któ- Mecz odbyt się na arenie PWK i wy ce: Garbarnia 1 B - Makabi 0:0. Po-'
Sfowian (Katowice) 1:3 (1:1). p-ękna '«naogół przyniosły spodziewane wy- wołał w dzielnicy łazarskiej żywe za ni i mo osłabionego składą stawiła Ma- k6w w furn|ejach lwow^ch j w Chorzowie.
’
rv<-h ,p«i< naiwi^
i emocjonującą gra. Brarroki uzyskali dla ■ niki. Na stadionie miejskim NCI, kto- interesowanie- Warta wygrała stosun kabi niespodziewany opór rezerwie1
Słowianu CWebela i Kns, dla mięjsco- i fy prowadzi w tabeli. Pokonał po cież- kowo łatwo, jednak drużyna Pogoni Garbarni i była nawet w przewadze, idow<Klzl' iż w »kręgach tych tenis najw«
nie wykorzystując rzutu karnego. Sę- rOTW,Ja ••• waert' llość m,»dzików jest
wych Cyganek. Arbiter p. Linke, b. do- klej walce nieznacznie tylko leszczyń-; zaprezentowała się z jaknajlepszej j_,_
_ u-.,
---| n|eż pociegjająca, a;e mamy nadzieję
bry
f
•
skn
o]n„ie w
Heitner.
ską p
Polonię
w’ stosunku
stosunku 2:1
2:1 (0:1).
(0:1). W
W ii strony. Bramki dla Warty zdobyli: dzia p.
Unja — Cracovia I B 3:0 (1:0). Unja roku przyszłym się podwoi.
^ryszKlcw,cz ,i Nawrot
:>awrox po
rrzy.
W meczu o wejście do ligi śłask:ej trzeciej minucie pierwsza bramkę pzy-1, Kryszkiewicz
po QWie
dwie.. PrzyPolonja przez Jankowiaka.
Wy-i1 by]ski
SIonyak po
po jeanej,
jedneJ aia
dla regom
Pcgoni poprawiająca się ostatnio w formie
K. o, .—
oyistst i, oiomiag
Ruch pokonał na boisku TS 20 w Bogu skala
równał
krótko
po
zmianie
pól
lani-u.-.
a
'--------- nale- wygrała zasłużenie, górując nad prze
lianie
Pól
Janiobie
strzeIił
Zaznaczyć
cicach niespodziewanie KS 22 z Małej szewski. W 25 m. Graczyński _____
aczynsKi s rZsltł. ży
do powyższego meczu Warta ciwnikiem. Bramki strzelili: Doniczek
Dąbrówki 2:1 (1:0). Obecnie .'duby
dwie
i
Mika
jedną.
Sędzia
p.
Berwald.
zwycięską
bramkę.
Sędziował
iziowal
słabo
p.
wystąpiła
w
pełnym
składzie
ligowym
walczące o tytuł wicemistrza klasy A Kortylewicz. HCP nie wykorzystał
Wista I B — Nadwiślan 4:0 (1:0)
przyczem zamiast Szerfkego i Fontona Śląsku zrównały sie punktami, tak
karnego, który przestrzelił Na wicza, którzy bawili w Bukareszcie, Obie drużyny w osłabionych składach,
że wydział gier i dyscypliny będzie mu rzutu
rożny. Publiczności zebrało się 509 o- grali Przybylski i Maiewicz.
to też mecz stal na kiepskim poziomie.
siał rozpisać nowy termhiarz
sób.
Po pauzie Wisła górowata zdecydowa
W nfstrzostwach klasy A fFC uległ
•
nie. Bramki uzyskali Gracz. Zatorski
W drugiem spotkaniu dnia KPW Po
niezasłuźenie 09 Mysłowice 3:4 (2:2). znań na własnym nowym stadionie
LWÓW,.3.11. - Tel. wł. — Ligowa i Sarna dwie. Sędzia p. Medwin.
Rożdz eń Szooierfce pokonał Naprzód zremisował z KPW z Ostrowia 1:1 drużyna Pogoni osłabiona brakiem
KRAKÓW, 3.11. - Tel. wl. - MeC/
Grzegórzecki — Korona 4:1 (1:0)
z Katowic 2:0 (2:0), a 20 Nikiszowiec (1:0). Pierwszą bramkę w 14 m. strze-i sześciu graczy pierwszej drużyny ro Stała przewaga zwycięzców, dia któ
n:espodziewanie oddał jeden punkt ka lii dla gości Leiński. Wyrównujący zegrała w niedzielę mecz towarzyski rych bramki strzelili: Dudek dwie. bokserski Sokół — Garbarnia >”•
towickiej Pogoni, remisując 3:3 (1:1). punkt zdobył KPW z rzutu karnego z Hasmoneo. wygrywając w stosunku Strugała i Krempel po jednej, dla Ko Debiut nowopowstałej sekcji boks6
skiej Sokola wypadl całkiem dobrz
Policyjny KS (Kościuszko) — Szopie przez Nowickiego, podyktowanego zre 2:1 (0:0). Bramki dla Pogoni zdobyli rony Lamot. sędzia p. Cenzor.
aczkolwiek zwycięstwo było wymkie,
nice 1:2 (0:2). Naprzód (Ruda) — Zgo sztą za wątpliwe przekroczenie. I tym j Niechcioł i Gamski. dla Hasmonei
Olsza — Legja 2:0 (0:0). Gra równo trzech nadwag zawodników Garbanj
da (B e'szowice) 4:0 (3:0). Stadion (Mi razem sędzia p. Maślak nie stanął na Frydman II. Sędziował p. Byk.
rzędna na dobrym poziomie. Legja, Szczególnie w wagach niższych
kolów) — Ligocianka 1:3 (1:2) (1). Po wysokości zadania.
W meczu o mistrzostwo ligi okrę która wystąpiła poraź pierwszy w pel nicy Sokoła są wcale zaawansować'
goń (Nowy Bvtom) — Sławia (Ruda)
W Kościanie Legia poznańska łatwo | gowej Pogoń stryjska pokonała w nym składzie stanowiła groźnego orze
były następujące: waga JJ1
1:4 (0:2) (!) Strzelec (Szarlei) — KS pokonała miejscową Unję 3:1 (0:0). Stryju rezerwę Pogoni ligowej 2:0 ciwnika dla dysponowanej Olszy. szaWyniki
Dunaj (G) wygrywa na punkty.
Brzeziny 2:1 2:1). Stadion (Chorzów)
Bramki strzelili Chowaniec i Michalak. Garbieiem. Wynik krzywda' Gatb’^1 '
— Strzelec (Łagiewniki) 2:0 (1:0.).
Sędzia p. Knobel.
Wskutek nadwagi zawodnika Garb«
W spotkaniach przvlaćetskich nłe o.
Mecz towarzyski Cracovia — Wa ni Sokół otrzymuje 2 punkty. W * ,
było s!ę bez sensach. Mistrz Śląską KS.
wel 5:1 (0:0). Cracovia mimo, że wy dze koguciej Czuba (S) wygra, z OL,
Dąb bawił w Lipinach, gdzie niesnodz:e
stąpiła w pełnym składzie zawodziła dniem. W wadze piórkowej Górka y
wanie wysoko przegrał z Naprzodem
w sytuacjach podbramkowych. Strzel wygrał z Szczepkowiczem. W wad
0:5 (0:4). Bramki dla lip’nian uzyskali
cami byli Korbas, Malczyk i Zemba lekkiej Jabłoński (S) zwycięża ws
*
czyński.
tek nadwagi Rakoczego, któremu
ga jednak w walce towarzyskiei. .Yj
Już dawno nie byliśmy świadkami strzelania, zrażony iście fantastyczną
drugiem spouamu
spotkaniu w wadze lek
arugiem
lel' K.
tak skandalicznej imprezy sportowej, dowolnością pokazywania wyników,
świerszcz (G) zwycięża na punkty -1 .
jaką się okazały zorganizowane przez Kiedy miał trzy dziesiątki pokazano
żyka, pddając mu również Pu.nKZ
Bractwo Kurkowe zawody strzeleckie mu 10, 8, 9 wobec czego nastawi, inawskutek nadwagi. W wadze półś.re
w dniu św. Huberta. Zawody miały czej karabin i zaczął strzelać ósemki,
BIAŁYSTOK. 3.11. — Tel. wł. - zgrupować najlepszych strzelców War,: Wycofało
zawodni-
wywiaio się zresztą więcej zawodni
KRAKÓW, 3.11. - Tel. wl. - Mi mej Paiak (G) zwycięża Sworzen?’’.
Dziś odbył się ta międzymiastowy szawy. Szumnie reklamując swoją im- ków.
,'i"‘ gdyż w tych
‘
' ' strzelać
' ' strzostwa bokserskie stoją pod zna- skiego II, w drugiej walce Dtidzlv*
warunkach
(O) wygrał z Obudowiczem.
mecz bokserski Warszawa — Biały prezę Bractwo Kurkowe rozesłało za można było chyba tylko na kpiny.
kem walkoverów, które wyłoniły mi
Pozatem rozegrano spotkanie to
* ’
stok 11:5 bez wagi muszej i ciężkiej, proszenia do wszystkich klubów war
Oglądamy tarcze naszego zawodni strza. Trzy mecze były do rozegrania
natomiast z dodatkowemi dwoma spot szawskich i skądinąd wiedzieliśmy, że ka, przysłaną mu z tarczowni i dziwi i wszystkie trzy rozstrzygnięto bez rzyskie w wadze ciężkie), gdzie
kiewicz
(Wawel) wvgrai
wygrał zz Kajdere
i»viiwci>
ivaj“' ’1’
kaniami w wadze lekkiej. Sędziował zawody wzbudziły wśród strzelców sto my się, że ta tarcza posiada tylko nu walki. Pierwszy mecz W sta Makabi'
(S)
w
drug'ej
rundzie
przez
k.
o.
kier. Ośr. W. F. por. Żmudziński. Wi licy duże zainteresowanie, jako pożą mer stanowiska, niema natomiast na zweryfikowano 16:0 dla Wsły, gdyż
W ringu sędziował p. Kuplet.
dzów około 600 osób.
dana namiastka mistrzostw Warszawy, niej numeru zawodnika, ani jego naz Makabi nie miała w drużyn ę czterech
Sensacją wieczoru była przegrana które się w tym sezonie jesiennym sipo wiska.
senjorów. Mecz Wawel — Makabi spot
Forlańskiego oraz remis Seweryniaka. wodu bezczynności Okręgu Związku
BOKSERZY KRAKOWA POKONA^
kał
ten
sam
los,
tym
razem
sędziowie
—
Jak
pozna
komisja
klasyfikacyjna,
Strzeleckiego nie odbyły.
Oto wyniki szczegółowe:
stw erdzi]:, iż waga była spóźn ona o
ZESPÓŁ SOSNOWCA
kogucia: Rundstein (W) bije Górec
To, co zobaczyliśmy na strzelnicy że to jest pańska tarcza?
SOSNOWIEC, 3.11. - Teł. wł.
Zawodnik wzrusza ramionami. Nie ki'ka minut i oddali w. o. Wawelowi.
kiego (B):
Szczęśliwickiej, było obrazem jaknaj-------------- - niespodziankę przyniósł W Sosnowcu odbył się mecz bok««
Największą
piórkowa: Suwich (W) remisuje z dalej posuniętego bałaganu. Na strzel wie. My także nie wiemy. Jaką wartość jednak
dzień dzisjejszy. Oto za ty-' ski pomiędzy reprezentacją K ako
*
Piotrowiczem:
nicy małokalibrowej działy się rzeczy ■ mają „uzyskane" w tych warunkach dzień mia,
się odbyć trzeci mecz: Wa-|a Sosnowca. Wygtali zadłużenie b°h '
lekka: Maj (B) zwycięża faulujace- urągające najprymitywniejszym poję-;! wyniki?
v
go Forlańskiego (W), Bąkowski — Ro- eiom o prowadzeniu zawodów strzelec-1; O losowaniu stanowisk też nikomu się wel — Wisła. Tymczasem Wisła za- serzy krakowscy w stosunku 9:5.
wiadomiła KOZB, że wycofuje druty-; KRAKÓW. 3.11. — Te!, wł. —
senbluma (B). a Łukaszewicz (W) re kich. Przedewszystkiem wyrabiały się i nie śniło.
misuje z Kłaczesem (B);
niesamowite hocki - klocki z obsługa * Wypadałoby się poważnie zastano nę z mistrzostw l do meczu z Wawe- dniu dzisiejszym rozegrany został *
lem nie stanie. Tak wiec najpoważniej- Krakowie jesienny bieg naprzełai ,
pólśrednia: Seweryniak (W) remisu i pokazywaniem tarcz. Zmiany trwały wić czy można wogóle pozwalać war szy
w okręgu konkurent Wawelu wy-1 mistrzostwo KOŹLA ri? dystanse 3
je po pięknej walce z Kuśnierem (B);
po 20 minut.
szawskiemu Bractwu Kurkowemu na cofuje s’e z ringu, a Wawe’ zdohedz e pól kim. S.artowalo 5 żawodn ko
*średnia: Fabisiak (W) bije Ciążela
Seria konkursowa, która według obo organizowanie zawodów strzeleckich. mistrzostwo walkoverem. Jak widać trzech z Cracovii, dwu z W'sty. P elT
(B):
wiązujących przepisów powinna trwać
Albo piwo, bigos f brydż, albo sport! stosunki w boksie krakewskiem nie są sze m'eisce zalał Nowacki (VV'sla) "
półciężka: Posmyk (W) zamyka se os.em minut, trwała godzinę. Zawodnik, Ale razem rzeczy tych nie można po- normalne. Trzy mecze — trzy walko-i czasie 12:43.2, 2) Rosemann (Cr).
rię zwycięstw gości bijać Polikszę (L). przy którym staliśmy, nie dokończy, godzić
Z. Ł.
very. To brzmi nieładnie.
1 Chwalibóg (Cr).

Debiut Sokoła
Garbarnia przegrywa 4:W

Piwo, bigos i bridż
na strzelnicy w Szczęt li wicach

Forkrislii przegrywa
z Walem

Walkowery akną

bolbu w Krakowie

Nr. 120

PRZEGLĄD SPORTOWY Poniedziałek 4 listopada 1935 r.

mus« nastawieniu sportowemu podporządkować sprawy organizacyjne
na mej poważniejszą rolę, a przy oka
W dyskusjach jakie zaczęły się już wanej pracy klubowej i wielkich,[ P. Z. P. N. dysponuje niepomiernie liczRównocześnie zaś niemal wszyscy czyć grać w piłkę nożną.
talentów; dziich zastępami niż jego poprze | rnamy wrażenie, że zmontowanie taTrener P. Ż P. N-u p. Otto mówił zji zrobić wielki krok wwyż w pozio
toczyć na temat przystosowania sezo- szczęśliwie dobranych
‘ "
................
■ ' , niejszemi
................................................
i dnicy zz lat
lat ubiegłych.
nu piłkarskiego w r. 1936-ym do po siejszy Ruch lub dzisiejsza Pogoń znaj 'dnicy
ubiegłych.
kiego zespołu nie leży bynajmniej poza nam. że posiada już w ewidencji sze- mie polskiej piłki nożnej — przychodzi
trzeb olimpijskich
naszego futbolu, o- dują się na czele dzięki zażartej walce I Zgadzając
_____ _______
~ '
się z wytuszczonym przez granjcami naszych możliwości.
rec nieznanych dotychczas szerzej na kolej na realne działanie. O sposobie
mawiano niewątpliwie cały szereg eliminacyjnej, są lepsze nie o klasę, nas wyżej stanem faktycznym, kiero
To też zestawiając te dwa momen zwisk, których posiadacze dają wszel jego zmontowania nie będziemy się
| lecz o cień tylko od innych, a o ich wnicy nawy pilkarstwa polskiego zgo ty. łatwo już wyciągniemy wniosek kie gwarancje, że wyrosną na graczy chwilowo rozwodzili: P. Z. P. N. pospraw bardzo istotnych.
swym -gronie
dość specjalistów
„iw
ju«.
»
calkowitem
!
pierwszeństwie
stanowi
często
dosło------ ------------------Była więc już mowa
dzą się też spewnością, że jeśli chodzi końcowy; aby dojść wreszcie do peł nieprzeciętnego kalibru. Przypuszcza-; siada
zawieszeniu mistrzostw Ligi, o skon-1 wnie jedno wygrane spotkanie mistrzo- o nasze wymagania reprezentacyjne, nowartościowej jedenastki reprezenta my, że trenerzy krajowi pp. Spojda i. i hidzi o wielkiem naprawdę doświaddensowaniu terminów rozgrywek tak, I wskie.
których szczytem będzie niewątpFwie cyjnej, należy przedewszystkiem wy Kossok w czasie swych objazdów ' czeniu, aby potrzebował na ten temat
aby na kilka tygodni przed występem I Krótko mówiąc — mimo stwierdzo- występ olimpijski — polskiej piłce noż łuskać spośród prawie 80-ciotysięczne- wszerz i wzdłuż Rzplitej dokonali też ! szczegółowych instrukcyj,
| Natomiast jeśli chodzi o koncepcje,
w Berlinie mieć czas na wyłączne za-, nego niemal jednogłośnie kryzysu wiel nej brak jest w chwili obecnej zespo go tłumu piłkarzy polskich k lkadzie- niejednego ciekawego odkrycia.
Teraz więc — o ile chcemy nietylko to poza wyluszczoną wyżej wysuwa
jęcie się reprezentacją, lansowano na- (kich graczy, zwłaszcza jeśli chodzi c łu, co do którego nikt nie miałby po siąt talentów, a następnie talenty te
wet myśl powrotu do stanu sprzed ro-: napastników, obecnie kapitan sportowy ważnych zastrzeżeń.
należy należycie przeszkolić — nau- na Olimpiadę wyjechać, ale odegrać ( my jeszcze drugą. Otóż, wbrew Innym
glosom stwierdzamy, że „system zaku 1926-go, t. z. rozgrywania mist-1
' bezpieczania tyłów“, stosowany z durzostw Polski wyłącznie w grupach
i żem powodzeniem w dwu ostatnich na
okręgowych.
szych meczach międzypaństwowych —
Wszystkie te projekty mają — jak
z Niemcami we Wrocławiu (0:1) 1 z
zwykle — swe złe i dobre strony; co
i Austrią w Warszawie (1:0), zdobył
jednak ciekawsze — idą one raczej po
WARSZAWSKA KLASA A.
P.Z.L. — Huragan 3:1. Bramki zdo ' sobie w polskiej piłce nożnej pełne
LWÓW, 3.11.-------- TeŁ wł. — miarę upływającego czasu, gdy
linji organizacyjnego podejścia do te
W sobotę odbył się na boisku Skry byli dla zwycięzców: Ślusarczyk, Bi- i prawa egzystencji.
matu, w którym jakość gry powinna, Czarni — Podgórze 2:1 (2:0). Pod przeciwnik począł grać coraz sła
towarzyski mecz Polon a — Gwiazda iewicz i Łakomski, dla Huraganu Przedewszystkiem dlatego, że wprowedług projektodawców, wyłonić się górze: Koczwara; Kasina II, Guz biej krakowiance rozruszali się na 2:2
Zielińsk.
(1:1).
Bramk:
zdobyli:
Bulanow
III,
prędzej czy później jako konsekwencja da; Wygacz, Kret, Grabiasz; An dobre i mieli okresy, w których a dla Gwazdy Freiman z karnego i
W grupie robotniczej Drukarz poko-. wadzono wogólz jakiś system, zamast
takiego lub innego zestawienia prze tosiewicz, Jakubik i Sciborowski, potrafili Czarnym poważnie za' Karylstein.
nak Tur 4:1. Łuczak strzel ł 3 bramki, dotychczasowego „grajcie tak. żeby
grażać. Bezwątpienia najsilniejszy
ciwników, większego lub mniejszego Hausner, Uznański.
W niedzielę, w grupie ogólnej W.O.Z. Dąbrowsk1 jedną. Paciorkowski uzy wygrać“. Po drugie, że system wyraź
nasilenia tempa mistrzostw, częstsze
Czarni: Łukasiewicz, Chmielow punkt miało Podgórze w bramkaj P.N. odbyły się trzy mecze o punkty. skał honorowy punkt dla pokonanych nie ofenzywny jest świetny, ale przy
go lub rzadszego wyjeżdżania poza ski, Ficek; Kulikowski, Czyżew rzu Koczwarze. który wyłapywał
9. Decy
Skoda — Warszawianka 1:0.
—,’i. Gra brutalna. Sędzia Szolc opuszczał napadzie wybitnym jako całość, a po
boisko pod ochroną graczy Skry.
|
granice swego okręgu.
ski, Sadowski; Niemiec, Dziwisz, chwilami nieprawdopodobne piłki. dującą bramkę zdobył w 26-ej m n. po!
"*1
W klasie B padly wynki: Weker — zatem pełnym wielkich indywidualno
Tymczasem według nas sprawy or Skibiński, Żurkowski, Smagowicz. Pozatem na wyróżnienie zasłużyli przerwie Zbroja. Rezerwa ligowców,!| Naprzód (Brwinów) 2:2; bramki Frvd- ści. jak w swoim czasie atak Pogoni:
grała ze Stollenwerk em, Metern!Szabakiewicz, Batsch, Kuchar, Garganizacyjne powinny tym razem zejść
Ostatni mecz Czarnych o wej Guzda, Kret i Hausner.
chem. Rudnick m, Ketzern. Hahnem i heim i Zymmerman oraz Gzyra (2).
na drugi plan. Muszą być one jedynie ście Ligi rnusiał się zakończyć
Obie bramki dla Czarnych zdo Kupińsk:m. U Skody wyróżnił się Ma Żar — Hapoei 2:1, bramki — Gehorst! bień, Słonecki.
Po trzecie, że — zdaniem naszem—
przystosowane do potrzeb olimpijskich wysokocyfrowem
zwycięstwem był Żurkowski, dla Podgórza Ści- rian i Zbroja.
(2) i Herszenfe’d.
łatwo stracona bramka więcej depre
polskiej piłki nożnej, a cały nacisk na by Czarni mogli jeszcze w razie borowski.
SKODA II - ORKAN 8:6
, ,
1 Orzeł—Pogoń (Orodz sk) 2:2. Bram- Rezerwa bokserów Skody walcz ’ z cjonuje nasze drużyny, niż podnieca je
leży położyć na program sportowy P. .pomyślnie
układającej
Sędziował niezbyt
zdobyli Ola
dla uria
Orla Walentynowicz n
IV młodym Ork. m. Sensacją była po
T : '
——-—się
—- kon—oęuziuwui
uiczuyt dobrze p.
u-■' ki
Ki ZOODyii
gol
najwspanialej zdobyty.
Z. P. N-n.
junktury marzyć o Liczę. Wygrać i Krukowski z Warszawy, widzów i i Tomaszewski, dla Pogoni —Stawiski rażką Woźniaka, który uWl AbramPoczwarte, że nie można być ciągle
,« ji samobójcza.
samobójcza.
Twierdzenie nasze wygłaszamy z trzeba było conaimmiej 5:0 a mo- 'okof<) L500
czykow'. Inne wymki: Laskowski (S) bezkrytycznym romantykiem, rzucać
tern większem przekonaniem, że nie- że i więcej. Tego Czarni niestety
1* b je Czajkowskiego (O), Maikszak (O) się z motyką na słońce i twierdzić, że
tylko 15-letnie doświadczenia organi me dokazali.
“ — Franczaka (S), Miller (S) — Maksa
(O), Narwicz (S) — Piekarskiego (O), | wystarczy wiara, zapal i ambicja, aby
zacyjne poczynione dotychczas w P.
Mecz nie zapowiadał wpraw
Trzc nski (O) — Dylińsk;ego (S) i Ma każdy nasz przeciwnik międzynarodo
Z P. N-ie, lecz również przeróżne eks dzie początkowo tak nikłego wy
wy schodził z boiska pokonany.
tuszewski (S) — Żaka (O).
perymenty stosowane szeroko na ca niku, cóż kiedy lwowianom nie
O MlSTr-''CTizrn PINH POMGA
I znów, uznając „system zabezpie
świecie, wykazują
•łym
XIII »WTOIS,
wynaz-uj, niezbicie, że ji jtarCZylO
starczyło Ssił na pełne 90 minut.
W meczach pingpongowych o mi czenia tyłów“ za najlepiej przeciwdzia
niema idealnego rozwiązania sprawy i■ p
Q
m
:
n
Ew CZ ...Ci. pierwsza stanęła na
strzostwo Warszawy wyn ki bvly na- łający naszej przyrodzonej lekkomyśl
mistrzostw, zwłaszcza tam. gdzie w boisku
- - ctpniiiące: S *ł (Włochy) — Gwiazda ności. oraz łatwemu załamywaniu się,
pomoc a potem i inne for
grę wchodzi — jak w Polsce — wiele macje poczęły grać coraz gorzej,
6:4. Jur — WKS 22 6:4, Hasmonea — a z drugiej strony — jedyny przy osetek klubów rozrzuconych po bardzo grac
Hapoei 7:3.
--„o-.,-- —---------- _
grać coraz gorzej.
becnym katastrofalnym wręcz braku
/.PAćyTCTWO DRUŻYNOWE
rozległych obszarach.
było na tyle sprytne, I W piątek odbyło się uroczyste przed Szczerbickim (P), 400 m. wyPozatem drugim pewnikiem Jest dla' • Podgórze
W lokalu Iskry rozebrane zostały w odpowiednich napastników, P. Z. P. N.
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H 12-9. zaś Pol>vlnv KS • To bowiem co obserwujemy obecbędą jedynie okręgi, czy też prostą ich lnie
,ie wvrńwnana
zagrabiać me- czołow’ nie nie jest napewno &zjawiskiem
tawiSnreu< uuiedawno
norIlU W.
W.|OU
rOlclKćl uzyskał Rumun
ISUlIlUll 11V1UIU
i ’’ednokrolnie
bardzo
poważnie i stawiciele Centralnego Instytutu
! od Polaka
Herold do którego W«fan!,i .. ..........
konstrukcję rozczłonkujemy jeszcze na 1 'c------ ' —
~r
warszawy, poseł
poser R.
ix. P.
r1. w Buto
Buka-]I flfi.9
(16,9 sek
sek.)l instał
został jednak
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F Zz Warszawy,
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ma w stosunku 18:0. _
graczowi wyrwanemu z drużyny gra—
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ppłk. Kowalewski, oraz at- wicz (P) w 9 min. 34 sek. Skok
dobrego
wrażenia.'I taché poselstwa p. Mieczysławski.
ki nożnej, jak uczy doświadczenie, ob- pozostawił
wdał: 1) Szczerbicki 688 przed Po. niedziele mecz rilkarski m^dzy lekko- neJ zasadniczej koncepcji taktycznej,
tiiża się lub wznosi w zależności
z
od Grano obustronnie wyraźnie na
Powitał gości polskich dyrektor povicem (R). Poza konkursemi uczeń atletami Amatorsk —o K. S. Zw. Strze- "akaże się w reprezentacji grać wed
systemu w stopniu — kto
to wie — czy ; „hurra“, byle naprzód, byle prę- 'Rumuńskiego
|
Instytutu W. F., prof. HmuńsktJonescu osiągnął 715p Skok le kego ' Skry. Mecz wygrali lekko-, ług systemu zabezpieczania tyłów —
Wogóle możliwym do zauważen a.
__ ________ej___
dzej. Czarni maią przynaimn
na Onicescu, podkreślając znaczenie] wwyz. 1) Marcinkæwicz
atleci AKS 6:2.
bardzo wielki procent swego wysiłku
Pamiętamy przecież wszyscy dosko- cwa
swe iicnrawipdl
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wierTe dość wvwy- współpracy polsko-rumuńskiej na■ P™d
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nale, że Cracovia z r. 1921-22, czy Po- raźne osłabienie składu, w któ- terenie sportowym. Odpowiedział]
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i\ Pohu
W. O. Z. L. A.
| święcić poprostu na to, aby nie zapomsoń z lat następnych była zespołem,1 ryTn zabrakło Lemiszki, Olberta,
Jesienny bieg naprzelai W. O Z. L. nieć o danych mu wskazówkach.
poseł Arciszewski, dziękując za ser- i (£) J4?35, Rzut dys^em.\ ?
którego walka z dzisiejszym m strzem, Migasa i Szajnera; zastępcy n e- __________36.39. Rzut oszczeuem: 1)36,39.
A?..odbyL slę
.Tj Tymczasem, gdyby Związek wydał
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Rzut
oszczepem:
1)
Lokajski
KaJffi,
Polski
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W drugim dniu meczu odbyły się stans 5 kin. w czas e 16.30. Dalsze trzy Przedewszystkiem trenerów 1 przpdolie I,
przemówieniach drużyna poi.
sklm, Ruchem — dawałaby piękne po zastępca Szainera Piwoński, nie
tylko dwie konkurencje
A mianowicie miejsca zajęli również .zawiJnicy
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_. 2T żur-: PP}k. Kowalewskiego,
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ieczyslawskiego.
CIWF w czasie 45 sek.
. Bieg odbył się w trzech klasach.
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_______ ... --------------- "ramek,
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wygrywa
Wentnie przeprowadzone byty ówcze
a, chwlami nawet brutalna. Sędziował Le- dze ■-■•
muszej
Gronek (CWS) "-'»•i -.- tu i eliminuje tak ważny w życiu czyn—
stawiało się wcale groźnie. w jku 2:0 (15:5, 15:10). Polacy zaprę-1 ost
wieki, słabo.
'
■ --z —
•- - —
---- J
sne metody pracy, ile w nich było
TKS 2:2 (1:1). Było
to Jedno z przez techn. k. o., w IH tundze «.Daj- nfk indywidualizacji.
’ zentowali się doskonale pod wzglę- • „^Ł^zych
„it (C)
r
Jesteśmy o to spokojni: od nastawiecych epofcań, jtó:
jatcee wogóle ob’e cagewandem; w muszej—tLipiński
szczerego wysiłku i niekłamanego zaw ten sam sposób zwycięża Lew na:
■ dem technicznym i górowali nad drużyny potaały. Gryf wystąp:t
Paiu, zarówno ze strony kierownictwa,
zerwoweml.
Gra
była
przez
cały
czas
żywa
i
aczaa nia w iakimś kierunku do urobienia
.przeciwnikami dobrą taktyką Zespo|stała
z™na
emi- wysokim
Ora b’ia poziomie techncznym. w koguciej — Czybowski (C) ss av
jak i zawodników.
najładnleisźą walkę dnia
dnTa”?ż Za^uszuz..,;Zakiszczni- drużyn pod szematyczną sztancę jest
Dwóch bramę!: Gryfu i jednej TKS sędz a nie. najładniejszą
Kapelusæ-piisnicwe I łową.
Zyskiem realnym dzisiejszego P. Z
uznał z powodu spalonego. Pod koniec gryI kiem, z wynikiem remisowym: w p:ór-1 więcej niż daleko. W każdym razis
| W sobotę rozpoczął się na stadjoi sędzia
wykiu zył za brutalną grę Winiarskiego1. kowej — Żytnik (G) zwyc ęża Pawło-' wolimy na wszystkie dolegliwości stoP. N. w stosunku do lat o których przed
’ nie
mecz lekkoat-!
UW reprezentacyjnym uibun
.L^kLi^ G-' '’‘' ’dł'1 TKSi wa; w lekkiej — cięższy o cztery kg. ‘ sować nawet choćby tylko aspirynę,
chwilą wspomnieliśmy, jest przede
letyczny międzyreprezentacjami poi. ciniiewski. sędziował ₽. stogowski.’
I ■7,z
— Sobociński
n;a natrzeć
iak wśród setek reeent
n.
Sn^°-ci.ńslti
*(C)
(? ulega
u,eg!l Zetlowi;
?£№
* w,
w •1 X
Patrzeć
recept
owszystkiem pójście wszerz, a pozatem
skiego i rumuńskiego CIWF.
strzelec - pfwg /:2.
| I pótśredniej
- Abramczyk
(C) i futerea
jacvch jak
dotvchczas Polskę
Somn— znaczne wyrównanie poziomu gry
Wyniki poszczególnych konkuren I .
| r^Se SSobToUju 7yPI.
5KRZYŻY
18
Poszczególnych drużyn. Cracovia i Po
w b. ?yu^te'^ów'SnĆSlilii Kulczyk". drugiej rundzie z Ajzenbetgiem. Ś-dzio j cynowego poprostu... cjanek potasu,
MARSZAŁKOWSKA 92.
cyj przedstawiają się następująco: | azona
tTaGeruta
*n.ta
G
goń z lat minionych były jedynie wspa
sort,
1 u zwycęz:
100 m. wygrał Covaci (R) 11 sek. Sędziował
sędziował p.
o. Rosenwald.
Rosenwatd.
1 wal p. Rutkowski, przed 500 widzami. I
Inż. Jerzy Grabowski.
nialym wykwitem dobrze zorganizo-

Czarni—Podgórze 2:1

Na terenie Warszawy

Chociaż ło na nacieszenie..

C. I. W. F. zwycięża w Bukareszcie
Petłirewicz wygrywa dwa biegi

Andraeeg Łwgls

j a przecież ja jestem prezesem i nie mogę do tego możliwe do przeprowadzenia. Kiedy Felek grał Zadowoleni są, jacy pewni siebie i z jakim zapaf dopuścić“. Rozumiesz? I śmiał się !A potem jesz-j jeszcze w Piaście, nie darzyli go specjalną sym^lem mówią o Jankowskim! Wrócić? — chyba.
'cze mówi: „Pan okropnie fauluje, ja widziałem.'patją, bo zbyt często dawała się wszystkim we tak... Tylko jak to zrobić?... Nie może przecież
Po co to panu? Ja panu pokażę takie sztuczki; znaki jego ordynarność. Teraz wszakże, znajdu- wyjść na ostatniego frajera, nie może prze" az piłką, że pan kiwnie każdego gracza wcale nie jąc się już zupełnie pod wpływem ideologii swe- szać, prosić o łaskę... Mówią, że poprą...
faulując. Chce pan ze mną pracować i chce pan go prezesa, czuli się poprostu w obowiązku rato— Bilard wolny!
J ' panu wać dawneg0 kolegę z jego głupiej sytuacji i na
42) być dobrym piłkarzem, czy mam może dać
Markier zapraszał do stołu.
Powieść z życia piłkarzy
i zwolnienie
*
?
wrócić go, ściągnąć spowrotem pod sztandar < Z sąsiedniego pokoju wyszli goście, którzy
i
— Ńo i zlękleś się — dokończy! ironicznie Piasta, wprowadzić do „wielkiej gry“, w której'skończyli swoją partję.
Cała trójka roześmiała się głośno.
Konterski.
j —
— Uszanowanie
Uszanowanie panom!
panc
..... byli osiągnięcia
—-.0—t— walnego
--------- o- zwycięstwa.
-------— Horewnicki! — protekcjonalnie rzekł Ku- I• Konterski.
.
, ,
,
. . . . pewni
— Namyśl się jeszcze Felek — radził Pra-; . Obok czwórki piłkarzy przeszedł ku wyjściu
rzawa. — Zmieniło się bardzo dużo od czasówi. —Nie zlękłem się, ale skapowałem, że to jest
Horewnickiego' My prowadzimy coś, co prezes facet z głową i me da się ciągnąć za nos! Poka-|hk. — Zobaczysz, że nie będziesz żałował! Masz „król wywiadu Midorowicz, uchylając kapelunazywa wielką grą“. Piast idzie innemi droga- zał nam zagrania, jakich nie widziałeś. Przyjdź robotę, masz z czego żyć. A forsa z klubu? Jak sza ręką białą od kredy.
mi niż wszystkie pozostałe kluby w Polsce. Mv na trening, zobacz jak teraz Pralik zaiwania!... !Boga kocham niepotrzebna nam, nie chcemy. Niej — No i jak panie redaktorze, wygrana? — zamamy swój plan roboty swój program, kapujesz?]
— Właśnie — podchwycił Kreska — przyjdź widziałeś jak odnowiony jest lokal klubowy! Ja- wołał za nim Kreska.
— Niebardzo — skrzywił się Felek. — Kiep-'kiedyś —
na trening!
Zobaczysz mnie w bramce!...;ką
mamy czytelnię!
Wszystkie
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...................................................
- Dowidze------- ---------------------------. . ------<
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całego /„zlatał
świata! Rołr,
Baje «rcfa„rił
wstawił gramofon li ra-Hn
radjo. ,nia!
ski program, kiedy za byle co Liga kładzie sta
—- Nie bądź śmieszny, Felek. Ty jesteś klasą, W każdą sobotę tańcówki. Możesz przyjść z ko- jI
T..........................
'
............
Dobre
oko to główna zaleta
bilardzisty. Ale
rego piastowca na miesiąc!
pi..Bogusław
_______ był przedewszystkiem M
,
„królem
— Ja ci powiem, możeby do tego nie doszło, lecz dopiero prezes pokazał mi, jak można grać bitą, wszystko masz gratis! Jak w domu, kapu- pan
j jesz? Prezes — dusza chłop! Wiesz co nam przy-. wywiadu
bilardzistą’.’ Miał
.... 11 “, a potem
... dopiero
2.
ale Szarża naskoczył ną prezesa, a prezes przy w bramce!
— Jednem słowem będzie z ciebie drugi Za-!rzekł? Jeśli pokażemy klasę na meczu z Zawie-,więc
wi₽r obok
nhnk dobrego
rinhr₽<rn oka,
nta jeszcze lepsze ucho
gadał mu, aż facet przysiadł. Końca nie słysza
jruchą, funduje
funduje.nam
do klubu
klubu bilard!
bilard! Masz
Masz bezbsz- i
jruchą,
nam do
wmma, ucno
i podczas, gdy uau
oko mierzyło uu
do winkla,
ucho ko
ko-
łem, bo zjechałem z sali, musiała jednak wyjść morra!
— Prezes z każdego może zrobić klasę! Po- płatne kartki do kina, do teatru, masz wszystko! rzystało skwapliwie ze szczeliny niedomknięgrubsza chryja. Gdy wróciłem na salę Szarża był |
trenować.
- ---------------„„w. Nie wolno spóźnić się na
..a tych drzwi. Z tego co zasłyszało m;ał powstać
blady jak kreda. Ódrazu poczułem, że wlepi mi wiadam ci, że zrobiłeś głupstwo, wychodząc Tylko musisz
z Piasta! Gdzie teraz podpisałeś zgłoszenie?
| trening, nie wolno opuścić treningu. Piłek, kostju- artykulik — perełka. Artykulik, który znlwenajmarniej miesiąc. I wlepił!...
mów swetrów,
cwpfrńw butów
hiitów —
— do
dn cholery
rhn1prv ii trochę.'czył
trnrhft- '
____ X—— Skaczą koło mnie goście z dwu klubów mów,
pracę misyjną trzech zacnych piastowców,
— No, a klub nie protestuje?
— Nie.
Nie Widzisz,
Włazisz Felek,
i cies my
my obywamy
uuy wan.y się w—
te-'naraz, ale jeszcze nie wiem, gdzie pójdę... — bla- A drużyna szczeniaków, piętnastolatków! Zobacz który zdecydowanego już na powrót do Piasta
raz bez protestów Mówię ci to jest wielka gra! gował Konterski. — Zobaczę, gdzie najwięcej za- ich grę. Jeśli nawet
nie wierzysz w ----nas, weteraKonterskiego oasunąt
odsunął znów oa
od klubu...
.------i-.iMJiiiersKiego
Klubu...
Jedziemy tylko swoją pracą bez żadnych kombi- płacą!
aHż n
Pwnv że te SsT’C
ze.l
Arł^uu ten „u,,-»
------ -----------lnów, M
to w każdym razie h
bądź
pewny,
cze-|
Artykulik
ukazał się
nazajutrz
w „Echu
;
— Słuchaj Felek — wystąpił Kurzawa—a mo- niaki będą miały coś do powiedzenia w poPkim, Stadjonu“ pod tytułem:
nacyj z Ligą i związkiem!
futbolu!...
Jest
lekarz,
po
każdym
meczu
bada
„Syn marnotrawny“
— Niedaleko zajedziecie...
|I żebyś jednak wrócił do nas?... Można jeszcze za
„Konterski zamierza wrócić do Piasta“
Zdaje ci się! — przerwał twardo Prrlik. — | łatwić wszystko z prezesem, my cię poprzemy... nas. Jak tylko coś tam bracie nie tego, zaraz bra
cie urlop, na twoje miejsce wchodzi szczawik
W tych warunkach Felek nie mó d starać się
Ja też długo trzymałem się na dystans od preze-j Co?...
—
sta_ rozmowę
______ v _z_______
........ Było to i^no Łz n,, v
o
Jankowskim.
e-_
sa. Znasz mnie, nie powiesz, że jestem frajer. Na- |
- Szkoda A
**gadać
— — silił się na wielką u
„ i ciągnie ze starszymi jak równy z równym1!..
myślałem się nawet, czy nie brać zwo’nienia tak, i nowczość. — Mam pewno iść i przeprosić Jan
Felkowi zabrakło już tupetu, aby dalej szy- licznych nieudanych pociągnięć ..Króla wvwiadzić
rlaló i stawiać
ctawiaó się.
ęip Myślal,
Mvćlał mvślał
mv41at i zrozumiał,
7rn7iimial ] du“. ' Przez
Pr?« ten artykulik
nrłwV,,1ltr Piast
Dia<~ł miał stanąć" do
a..
iak tv Jeszcze niedawno, o masz, na meczu kowskiego? Szkoda gadać!...
z LKS-em chcialem zrobić prezesa na bilet... |
Konterski starał się nadać swym słowom ton wiedział napewno, że chce wrócić, że mu żal... meczu z Zawieruchą bez zapas wego bram' a1 wtedy on mi powiedział: „Panie Pralik. pan wie głębokiego oburzenia, był jednak słabym akto-J już nawet nie tych biletów do kin i teatrów nie rza... Miała przyjść chwila, w której pan Bosam że panu nie należą się te pieniądze. Jakbym]rem i koledzy stwierdzili bez trudu, że to prze- tych tańcówek, ale. psiakrew, samego sportu po-'gusław bardzo te^o żałował...
Pdnu zapłacił pan by mnie uważał za osła,‘proszenie Jankowskiego nie byłoby wcale nie*stawionego
na takim poziomie. Mają wszystko.)
D. c. n.
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Drogi olimpijskie hokeistów
Jakie oblicze winny mieć nasze przygotowania
Omawiając w numerze poprzed
nim (sobotnim) „Przeglądu Spor
towego“ pcnad 2-miesięczny pro
gram przygotowań olimpijskich —
wykazaliśmy ogólnikowo anemiczność jego budowy, wypływającej
*— z jednej strony — z braku do
statecznie mocnych partnerów, a
z drugiej — z luk. iakiemi świeci je
szcze, niestety, kalendarzyk olim
pijski, którego zapełnienie uznać
należy za leżące poza granicami na
szych możliwości. Ustosunkowując
się krytycznie do zamierzeń P. Z.
H. L. — wzięliśmy jednocześnie na
siebie obowiązek zaprezentowania
programu, który posiadałby braki
o znacznie mniejszym ciężarze ga
tunkowym.
Preliminując przygotowania na
szych olimpijczyków, musimy oczy
wiście w całej pełni uwzględnić
TAKI STRZAŁ MUSI „SIEDZIEĆ"!
możliwości finansowe związku ho Pahlke (Ten. Bor.) zdobywa druga bramkę na meczu z Hertna
kejowego, w dużym stopniu, nie
4:2. Obrońca Krause asystuje tylko przy egzekucji.
zależne od zarządu tego związku,
którego wydatki olimpijskie będą
subsydiowane z nadrzędnych ko . w pełnych składach; ten moment skie, w których połowę zawodni
mórek organizacyjnych polskiego również ułatwiałby sfinansowanie ków stanowią przybysze z za Oce
imprez. Podobnie zresztą jak i w anu — tam wszędzie penetracja P.
sportu. Respektowanie stanu ka
dotychczasowym projekcie P. Z. Z. H. L. jest wyjątkowo trudna.
sowego jest w tym wypadku rów H.
L. należałoby zapewnić sobie Przestaliśmy być bowiem tema
noznaczne z możliwością realizacji
ze stroay Katowic należytą aseku tem zainteresowania jako terra no
całego planu.
rację na wypadek odwilży.
vum, a ujawnione w międzyczasie
Jakie więc oblicze — w naszem
Po realizacji tych dwu etapów—[przez nas oblicze ńie jest z punktu
lwięciu — posiadać powinny przy
dysponowalibyśmy już, prawdo-.widzenia kasowego odpowiednim
gotowania olimpijczyków?
podobnie, drużyną, przygotowaną magnesem dla
J’ wybrednych
’ '
’
' między
Sezon hokejowy proponujemy do bojów z ciężkim przeciwni narodowych smakoszów. Eldora
Tczpocząć z chwilą nastania lodu kiem, a więc do istotnej zaprawy do hokejowe — Szwajcarja — ugi
WSPOMNIENIA Z MISTRZOSTW HOKEJOWYCH ŚWIATA W DAVOS
naturalnego; w tym okresie
we olimpijczyków.
,
na się pod „najeźdźcami“, Austrja,
wszystkich ośrodkach, gdzie są
Powstaje więc obecnie pytanie: w której prowincja hokejowa nie Czterech słynnych graczy w drodze na trening: Johnson (Anglia), Torriani (Szwajcaria), Scooto
olimpijczycy i jednocześnie „mężo gdzie grać i z kim grać?
(Włochy) i Jaenecke (Niemcy).
przedstawia dla nas wartości —
wie zaufania“ P. Z. H. L-> gracze
Gdzie — to znaczy czy w. Pol ma w Wiedniu program tak już na
pracowaliby nad powrotem do for sce, czy też zagranicą? Mecze tre ładowany, że mogłaby nas przyjąć została więc tylko Szwecja. I na I prowadzania rozgrywki. To jest pijskiego. W wyniku pozytywnymi
my
fizycznej
i
technicznej.
Tak
by
i
,
, " . - .........,------- -—........... iuugvw«
Inngowe
przcuvniii>pij:>n.ie
przedolimpijskie
— uo
— la
bo ta na 1—2 mecze, Francja, która znaj to państwo zwracamy uwagę P. Z. |ten przeciwnik, z którym walcząc rokowań należałoby wyjechać d®
lo •fl.emal
kj uiiarciMci
charakter nubici
noszą wózyyuue
wszystkie lniim- duje się w stosunku do nas w ana-jiH. L. Pod względem sportowym— nic nie możemy stracić, ale za to Szwecji bezpośrednio po turnie
i i Ł coroku,
--------- gdy
T lepsze
----- * zes-:
. IM
DOiv klubowe
k ubowe przygotowywały
nrzvjrotowvwatv się
sie1pre2y
__ ________________
x..................
. logicznej sytuacji, jak Szwajcarja— nie
poły
_ mUSzą się odbywać
w wa
mamy żadnych zastrzeżeń, czo bardzo wiele zyskać. Szwecja, odo jach świątecznych, t. zn. gdzieś oi
do ^czekającej je batalji w tumie-. runkach, zbliżonych do warunków, oto państwa, przed któremi zasta- lewe
drużyny są idealnym partne sobniona od reszty hokejowej Eu kolo 8 stycznia, a powrócić koło 2°
•
jach świątecznych. Istotnym minii w jakich nasi olimpijczycy będą jemy drzwi zamknięte. Pozostają rem dla polskiej drużyny, re ropy, zamknięta w sobie — stano stycznia.
sem tego punktu przygotowań jest. wa,iczyIi 0 punkty. Myślimy, oczy- jeszcze wśród państw europej- prezentują
Wobec przewidzenia przez Kobowiem takie walory, wi rynek niesłychanie pojemny i je
i
związan e się z warunkami atmosfe wiście, przedewszystkiem o pu- skich: Niemcy i Szwecja; co do te jak:
kolosalną szybkość, wytrzy dnocześnie rzadko odwiedzany. U- mitet Olimpijski wyjazdu do Gaf;
rycznem1, może się tu bowiem po- bliczności, tym czynniku nieslycha go pierwszego państwa — gospo- małość,
twardość, stojącą wpobli- zyskanie w tern państwie zaproszę misch - Partenkirchen na 1”'
i
•wtórzyć wypadek, że lód się spóź nie ważnym we wszelkich spotka darza Igrzysk mamy wrażenie, że źu
Kanadyjczyków, i — ma na jakieś 6 meczów, naszem dniowy kondycyjny obóz przed;
— już gry -------ni i gracze w turniejach świątecz niach, a specjalnie ważnym w ho trudno byłoby ulokować na jego przedewszystkiem
u
.1 ——
odm.enną zdaniem, jest bardzo bliskie reali olimpijski, t. zn. gdzieś kolo 2a
nych będą dalecy od formy.
|(bo nie szablonową ------------------i zblazowaną) zucji;
zacji; byłoby
dobro- ..stycznia,
pozostawałby nam ao
do *
uyiouy to
io naprawdę
aaprawuę uvorostycznia, pozostawaioy
-za
l?__
keju. Mecz z tym samym przeciw rynku naszą drużynę.
W tym roku nie jest to tak groź nikiem, odbyty u nas i zagranicą—
W finale tych „przedbiegów“ po od środkowej Europy taktykę prze dziejstwem dla naszego teamu olim I pełnienia krótki odcinek cząst’’
ne, ponieważ; 1) obsada turniejów daje w efekcie szkoleniowym i licz
(mianowicie 5-dniowy; odrzucają®
część czasu na niezbędny odpoczY
będzie słabsza i 2) ponieważ bowym
______________
______________
zasadniczo
zupełnie ___
inne
cek po podróży — należałoby zof
nie chodzi w pierwszym rzędzie wyniki; w kraju — drużyna słabganizować w przededniu wyjazd
*
1
o uzyskiwanie „dobrych“ wyni- sza jest „polepszana“ przez własz kraju 1 lub 2 mecze z możliwie
ków. a jedynie o trening. Dru- ną publiczność, zagranicą — dru
„najcięższym“ przeciwnikiem w
gi etap przygotowań — to turnie- żyna silniejsza jest dewastowana
Katowicach; byłby to finałowy ®'
je „świąteczne“ w Zakopanem lub przez obcą publiczność. A przecież
Krynicy, finansowane przez
za- ten wpływ publiczności ma w hikord przygotowań. Wymarzony”1
rządy tych zdrojowisk a orgąnizo- storji polskiego hokeja karty już.
Olimpjada narciarska nie odbę fnie się przed niczem, aby zape-idzie chciała uciec się do swych przeciwnikiem byłaby tu drużyn®
wane w zakresie sportowym przez niebywale czarne. Dia uodpornie- dzie się bez poważnych zgrzytów.. wnić dochowanie postanowień M.' gróźb — narciarze polscy mogą !amerykańska lub kanadyjska, o k”?
P. Z.H. L. Nie potrzebujemy doda nia drużyny na „Wrogą“ — oczy- Niewątpliwie stanowisko Między K. Ol„ co tak dotkliwie przerzedzi- ipaść ich ofiarą. Ofiarą padną przy- rą
• ■ należałoby
•już
— teraz rozpocza®
wać, że uzdrowiska występują tu wiście w znaczeniu sportowem •— narodowego Komitetu Olimpijskie ło szeregi jej olimpijczyków zwla- tern przedewszystkiem specjaliści;starania, lak, jak pisaliśmy w P
w roli impresarjów nie z przęsła- publiczność jest tylko jedno lekar- go wobec nauczycieli narciarstwa szcza w zjazdach. Jednocześnie po >oa
od konkurencvj
klasycznych. na;Przedniin ąrtykute —będzie 7
ton
sonKurencyj Kiasycznycn,
- a
<iek czysto sportowych, a jedynie stwo: walki na tęrenie przeciwhi- wyklucza zupełną harmonję na jawiają się też głosy propagujące których
których sukcesy
sukcesy jedynie
jedynie liczymy;
liczymy; słychanie trudne
dla .r
P.- Z. H. L. z„t
iruu‘I? Uid
utylitarnych — w tym wypadku ka.
\
rozwiązania, ale t naw^
praaciwieństwie bowiem do ca-P
ca- ”ailie
ailie
naw
Igrzyskach. Albowiem wszystkie coraz energiczniej politykę omija w przeciwieństwie
Europy
nasi
reprezentanci
zjazstając
oko
w
oko
z
prawdopodo
traktując turnieje hokejowe jako | Ten tak ważny moment został w państwa na zasadzie milczącej u- nia zakazów M .K. Ol. — politykę łej
łej Europy nasi reprezentanci zjaz-1"‘“7;
”,
jedno z ogniw rozrywek dla swych projektach P. Z. H. L. zupełnie zne mowy zechćą „oszukać“ M.K.O1., Włoch Francji i Norwegji. Enucja- dów na Olimpiadzie
-................. są właśnie
* ■ • najjib
eństwem niepowodzenia nie trz®
Ibenstwem
tr^
| ba zapominać, że „gra jest wart®
licznych w tym okresie gości. W gliźowany, dając taki skutek, że dru albo po tej drodze pójdzie tylko pa cje Austrji są mgliste — niedarmo prawdziwszemi amatorami.
roku tym turnieje te posiadałyby żyna polska zetknie się z publicz- rę państw, a wówczas inne po organizuje ona konkurencję dla 0.
To też lepiej by było, aby Euro świeczki“.
Rozważania nasze dobiegły koń
specjalnie silnie
zaakcentowane nością, obojętną lub „wrogą“ dla
krzywdzone nie cofną się przed limpjady — zawody FIS. Zapowia pa zdecydowali się na ominięcie
piętno atrakcyjności — wobec de- niej, dopiero na samem lodowisku
X.
najostrzejszemi represjami, nawet da ona że poniesie ofiary na ołta uchwał M. K. Ol. Wówczas było ■ casygnowania do zespołów polskich olimpijskiem. Z tych względów uPrzedstawiliśmy
program,
ktoj
rzu statutów amatorskich, ale jedno by coprawda zupełnie bezcelowe
elity zawodniczej naszego hokeja Iważamy. że za wszelką cenę nale- denuncjacją.
Pierwszy kierunek reprezentują cześnie szykuje pełną obsadę kon- wysyłanie zjazdowców polskich do ry bardzo poważnie odbiega
0 przeciwniku zagranicznym tru-iży naszej drużynie udostępnić loprogramu związkowego. Jak każ
w tej chwili Włochy i Francja. Li kurencyj narciarskich. Wydaje się Garmisch, ale narciarze polscy bydno narazie mówić, ponieważ P.Z. dowiska zagraniczne.
dy szkic pracy, zawiera on pewfl®
btędy. Ale mamy wrażenie, że jesj
H. L. w swych projektach rezerwu
Skolei powstaje pytanie: z kim •sta olimpijczyków nie ucierpiała nam, że w Garmisch znajdzie się liby bezpieczni.
Najciekawsze, że konflikt narcia- on bardziej przemyślany, bardziej
je ten termin na podobne imprezy, walczyć? Tutaj wybór jest ograni ;tam zupełnie na uchwale M.K.OI. więc park nauczycieli, naturalnie
nie ujawniając jednocześnie opinii'czony szeregiem czynników. Prze- Wszyscy nauczyciele narciarstwa z nie tych głośnych — właściwie ofi- rzy staje się konfliktem austriacko logiczny; przez ścięcie pewnych
cjalnych łswuuuwuuw
zawodowców,, jan.
jak ;\ucui,
Noebl, , iiicjnieuKiin.
niemieckim. iNieniuy
Niemcy uuwiern
bowiem wszel
k/narnonix.
wbzei
Megeve.
Chamonix, oesirieres
Sestrieres uzy
czy vjainycn
z kim pertraktuje. Turnieje te co Idewszystkiem na przeszkodzie en- iviegeve,
‘
*
Cortiny pojadą do Garmisch. Rów-jGasperl czy Seelos> ale paru, z po- 'kiemi silami dążą, aby Olitnpjada w wybujałości, które w obecnej na
do liczebności
obsady byłyby gagement Polski staje jej mała — '
szej sytuacji nie znajdują wytłut”®
Norwegja zdaje się nie dostrze śród tysięcy owych nauczycieli ■ Garmisch była i w zjazdach jaknaj- czenia (oboz-'r\ przez konsolidacje
znacznie skromniejsze ,niż w la- bądźmy szczerzy — atrakcyjność; nież
1
wśród swych narciarzy nau-I pracujących w Tyrolu, rnezna-j silniej obesłana. Austrja dąży do
tach ubiegłych, ponieważ ze stro- tam, gdzie ch]ebem powszednim są gać
:
wewnętrzną (usunięcie luk), przeZ
Być może, że w konku- i nych bliżej z nazwisk nawet Szwaj. czegoś wręcz przeciwnego. Jeśli korektę miejsca, gdzie ma on byę
ny polskiej należałoby obsadzić jedrużyny kanadyjskie, amerykań- czycieli.
<
klasycznych naprawdę ich1 carji — niedostępnych dla represyj.. bowiem Olimpjada zjazdowa się nie realizowany (spotkania zagranica)
zaledwie dwiema drużynami, ale skie lub zespoły pseudoeuropej- rencjach
’
niema. Ale Norwegja obsadza kom' Poruszamy tak obszernie te wszy 1 Powiedzie nabiorą fundamentalne— nabrał on rumieńców życia. Ne
pletem konkurencje zjazdowe, a na stkie sprawy, gdyż obchodzą one S° znaczenia organizowane przez gując jeden — wysunęliśmy prozwiska ich reprezentantów budzą1 ściśle narciarstwo polskie. Wśród nictl
nic^ w tydzień potem w najbliżnajbliź- gram jnfly> spełniając w ten sp”reprezentantów
niemal
poważne zastrzeżenia w Szwaj-1i naszych
'
’
‘ szem sąsiedztwie Garmisch
—=—*- — w §ób rolę krytyka — ale krytyk®
stoją w
kolizji 6z umistrzostwa zjazdowe
Carji.
I| wszyscy
VV
W lekkiej
Itnn.CI IYU11Z.J1
U- ■ hmsbrucku
'■■- V----------- ----------------„ w , twórczego. W ogniu dyskusji l”h
Kierunek drugi reprezentuje i to chwałami M. K. Ol. Zarobki ich są
w przeciwnym wypadku będą rozważań — mogą oba projekt
bezwzględnie Szwajcarja.
Zapo-1 tak śmiesznie mdłe, tak głodowe. one zupełnie niepotrzebne. Ta ry- lub jeden ulec dalekoidącej defor
wiada ona kategorycznie, że będzie że na nich najlepiej moźnaby by- walizacja austriacko niemiecka bę- macji, zbliżając nas w ten sposób
dokładnie sprawdzała listę starto- ło wykazać absurdalność uchwały'
""—
'— J—doniosły dv wspólnego celu — dobrej dru
dzie więc-------m ała
napewno
wą Olimpjady w Garmisch i nie co-1M. K. Ol. Ale jeśli Szwajcarja bę- wpływ na dalszy rozwój wypad- żyny olimpijskiej.
A oto nam tylko chodziło. K. Fft

r

Problem narciarski
Kto będzie mógł star ować w Garmisch

OGÓLNY WIDOK TERENÓW W GARMISCH
ZAPRAWA
ŁYŻWIARZY
„„ .. .r/ TSUCHA
.
,v7
-------- .
D-:
h
i
NIE POMÓGŁ NEUSELOWI TRENING,
z szybującą w powietrzu sylwetą narciarza oddającego skok prób na terenie W T Ł. w Warszawie Próba jazdy parami w inter- \gdyż w meczu z Camera, dn. l.XI w N.-Yorku. Niemiec rnusiał
ny ze skoczni olimpijskiej.
i
pretacji Preissówny i Staniszewskiego.
1
poddać po 5 rundach walki.

Prenumerata wraz z przesyłką pocztową w kraju oraz w Czechosłowacji, Austrji i Węgrzech Zł. 2.40 miesięcznie, kwartalnie Zł. 7.-. W innych kraiach euronelddch
oraz zamorskich
_____________________________21 ■ 3 miesięcznie, Kwartalnie Zł. 9. Cena ogłoszeń: za wiersz wysokości 1 mm., szerokości szpalty red. Zł. 0.80. poza tekstem Zł. 0.40.
_______________________Wydawr^ I drukarnia: Nowoczesna Spółka Wydawnicza. S. A., Warszawa, Marszałkowska 3. Centrala Tel.: 8-02-40.
Redaktor przyjmuje codziennie z wyjątkiem sobót I niedziel od godz. 13 do 14.

Redaktor naczelny I odpowiedzialny:

Konto w P. K. O. 13120.

Filja:
MARJAN STRZELECKI?

Jasna 10, tel. 693-72.

