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Po kiesce w Bukareszcie
Bez szybkości niema trwałej pozycji piłkarstwa
Wynik ostatniego meczu Polska | sny. A więc, naszem zdaniem, naj|rów atletycznych w najszerszem
iakhv nntwierdze
większa niedomogą
niedomoga polskiej
nolskiei piłki'
nitki!' słowa teco
•7■ Rumunia
Rumunja hvt
był jakby
potwierdzę większą
tego znaczeniu, a iak w kaź
każ
Oiem opinji, którą na tem samem nożnej jest brak szybkości. Gdy dym bez wyjątku sporcie — czyn
ńliejscu wyrażaliśmy w poprzed przeciwnik nie da się nagiąć do nikiem decydującym (przy pew
nim numerze „Przeglądu Sproto- prowadzenia meczu na pól-tempa, nym ogólnym poziomie i klasie)
^ego“ w artykule p. L „Olimpij- gdy
,
każdy z napastników nieprzy musi być ponad wszelką wątpli
ski program piłkarzy“.
jacielskich wydobędzie z zanadrza wość właśnie szybkość.
Mówiąc krótko, wynik z Buka obowiązującą u dobrych graczy
Niestety waloru tego natura sta
resztu zawiódł całą Polskę i prze szybkość 12 — 12,8 sek. na 100 mr. nowczo odmówiła Polakom. Skan
kreślił za jednym zamachem na-lj Polska przegrywa mecz niemal na daliczny poziom naszych sprintów,
dzieje, które ootymiści snuli tak
* | pewno.
historyczne już niemal wyniki krót
Mięknie po ostatniem zwycięstwie i Nie zapominajmy też, że wyżej kich sztafet mówią tu lepiej i wy
jwymieniona szybkość łączy się mowniej od wszelkich innych ko
had Austrją w Warszawie.
My ze swej strony pozwolimy i jaknajbardziej ściśle z odpowied mentarzy.
*obie wyrazić opinję, że jak nie nią siłą fizyczną, z wagą i kąlibNa poparcie naszego twierdze
narażaliśmy za stosowne wysnu-,I rem graczy.
nia pozwolimy sobie jeszcze sięg
n^ać żadnych pozytywnych wnio-j| I tu leży właśnie drugi słaby nąć do przykładów:
*ków z dość problematycznej vi- punkt naszej piłki reprezentacyj Ś. p. Jan Loth, gracz stojący tech
ctorii nad drugim zespołem Austrji nej.
ii
Wyjątki w oostaci potężnego nicznie o całe niebo gorzej od Ma-1
®k i nie łamiemy bynajmniej rąk i[fizycznie,
:
silnego i szybkiego Mar tyasa czy Nawrota, nietęgi rów-|
klęsce bukareszteńskiej.
typy. Pieca, a częściowo Kisieliń- nież taktyk, z czasów swej kondy
'skiego potwierdzają tylko naszą cji fizycznej byłby dziś objawie
Bo powiedzmy sobie otwarcie:!:
PAZUREK ZDOBYWA JEDYNY PUNKT DLA POLSKI
°ba te wyniki zanalizowane na' djagnozę.
i
niem na stanowisku łącznika.
,
mimo
rozpaczliwej interwencji bramkarza rumuńskiego Creteanu. Obok obrońca Albu. Stylu sę
2>mno nie mogą zachwiać zdrowe-!] Bo esy weźtniemy Matyasa czy
Stallński, długoletni król pol
dzia Ruzic.
*0 i trzeźwego sądu o faktycznym I Dytkę, braci Kotlarczyków czy skich strzelców reprezentacyjnych
stanie piłkarstwa polskiego.
jPazurka, Smoczka, Nawrota czy zawdzięczał swe królestwo i reno .
lekcii,
odpowiednio czujnych trene I rżenia o dobrej średniej fizycznej I dzień, a i przedtem i potem będzie
1
A jak stan ten przedstawia się Scherfkego,
;
mimo że w dziedzinie mę niewątpliwie przedewszyst- rach
i tylko plewą.
i należycie dobranym kapita- polskiego piłkarza.
istocie?
techniki, lub struktury fizycznej kiem szybkości.
sportowym, możemy się okre-l A
£ chtoniec
cMgóIcc karmiony
karmioiiy rozcicńczo
rozcieńcza
Jeżeli czynniki powołane nie zro
Balcer, gracz bez większej kultu nie
'
Zamiast bawić się w długie i za- ■Znajdziemy różnice czasami osami
dochrapywać wcale poważ-.nem mlekiem, kartoflami i w najlep bią tych tak ważnych korekt pol
''iłe analizy spróbujmy postawić gromne,
.
‘
jednak cechą wspólną im ry piłkarskiej, wystarczyło, że nej
drużyny
reprezentacyjnej.
,
szym
wypa
dku
skąpo
okraszoną
skiej rzeczywistości piłkarskiej,
' agnozę w sposób możliwie ja- wszystkim
■
będzie przedewszyst- wnosił ze sobą na boisko szyb- !Idziemy dalej: od czasu do czasu,' kaszą, młodzieniec oglądający mię
ciągle będziemy obracali się mię
kość i siłę,aby przyczynić się do
kiem brak szybkości.
szczęśliwemu zbiegowi oko, so oj święta nie może mieć ani na dzy i norowemi norażkami a pewielu walnych zwycięstw nietylko dz,ęki
‘
A i z fizykaljami nie jest w prze swego klubu — Wisły, lecz i re- liczności
może sie tu i owdzie bytej, ani tembardziej wrodzonej chowemi klęskami.
*
kroju też najlepiej. Jesteśmy bo
obiawić
jedna
—
dwie
wcale
doszybkości.
prezentacji Polski (mecz 6:3 z Ju
Inż. Jerzy Grabowski.
hre drużyny klubowe.
1
wiem pewni, że gdyby wzorem
gosławią w Poznaniu).
l Analizę swoją prowadzimy maosad wioślarskich Cambridgeu i
Jak zatem wyglądają horoskopy
Ale to już chyba szczyt na- (jac ciągle przed oczyma ewentualOxfordu zważyć wszystkich gra
ANGLICY MYŚLĄ O OLIMPJADZIE
szych możliwości. Warunki wZD^'i
r! ny występ naszych
....
piłkarstwa
polskiego
na
bliższą
i
!
piłkarzy
na
0czy reprezentacji Polski, a potem
Drużyny hokejowe Francji składają
kich
wzrasta i odżywia się w P°
F: ‘* I Iimpjadzie w Berlinie. Nie prze1
podzielić przez jedenaście i porów dalszą przyszłość?
z Kanadyjcyzków
szary
tłum
przekreślają
Biorąc szeroko - niedobrze. Nie sce
s
— sadzając bynajmniej czy ekspedy- się
111Cniema!
wlcie wyłącznie
nać z podobną średnią wagi repre
i, nie
wiele
pomożee to ze
że jeden czy dwu
przeczymy,
że
przv
starannej
sei
w
ciągu
długich
jeszcze
lat
macii
ta
zostanie
ostatecznie
dopro-;
(Cadorette)
—4,-sprzyjme
------s
obywatelstwo
zentantów Austrji, Niemiec, Czecho
wadzona do skutku, uważamy, ze • francuskie i będz e mógł grać na OlimSłowacji, czy Włoch, stosunek ten
należy uczynić wszystko, aby ją' pjadzie. Tylko niewielu graczy rdzennie wypadłby spewnością na na
może grać i uczyć s’ę
zrealizować — i to zrealizować z nie ‘francuskich
-------- ‘
szą korzyść.
w p erwszych drużynach Stade Fran
jaknajwiększem powodzeniem.
Przy dwu wspomnianych wyżej
çais czy Volants.
Dlatego też mamy wrażenie, że
kardynalnych mankamentach nie
Inaczej
jest
w Anglji. Tu drużyn
przy ciągiem poszukiwaniu olimpij
domagania w technice, koncep
ekstraklasy, opartych na Kanadyjczy
czyków piłkarskich — czem w kach jest koło dziesięciu. Rezerwuar
cjach myślowych, taktyce, czy od
gruncie
rzeczy
jest
właściwie
każ
[porności nerwowej graczy schordzennie angielski jest znacznie więk
CHMIELEWSKI I WEZNER | dzą naszem zdaniem absolutnie na
dy mecz — obserwatorzy tech szy, pozwala na stworzenie dwu dru
spotkali sie iv ramach meczu Po' dalszy plan.
niczni P. Z. P. N-u i trenerzy po żyn graczy szkolonych na najlepszych
winni brać pod uwagę dwa wspom wzorach kanadyjskich. Już w Davos'
•norze — Łódź. Zwyciężył noPiłka nożna jest bowiem spor
niane elementy — szybkość i stro w r. ub. byli Angl cy nader groźni —
kautem łodzianin.
1 tem męskim, a więc wymaga walo
nę fizyczną jeszcze bardziej , niż. na Olimpiadzie będą jeszcze lepsi.
W połowie 1 stopada gracze angiel
walory techniczne.
scy zgromadzeni zostaną w specjalnej
No i — do licha — trzeba prze-! drużynie, która rozegra 5 meczów z
stawić swą psychikę jeśli chodzi o; Kanadyjczykami angielskimi. Teópiepróby najważniejsze — mecze re-' cz°w pozwoli zgrać się drużynie, a me
prezentacji. Należy raz wreszcie' 2?®°.
Ai,n8łj - ] puhar z
nrypstaó Sie siurernwać osłuchane ' Franc« dadza doić okazyi do wycyze
przestać się sugerować osłuchane. ]Owania formy indywidualnej. Najlepsi
mi nazwiskami, trzeba zrozumieć, i gracZe angielscy grają u mistrza zeszło
ze dobra forma słabszego gracza, l rocznego — Streatham i w Wembley
przv naszych przeciętnych umie- Lioris.
jętnościach. stanowi o wiele wie-i
OSTATNI BIEG SEZONU W KRAKOWIE
cej niż sztuczki technika bez for-l
Na zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Krakowie odbyt się my, należy umieć spojrzeć objek-:
bieg naprzelaj na dystansie 4200 mtr. Dr. Moroz, wiceprezes tywnie na materjał ludzki i potra
Okr. Zw. Lekkoatletycznego, objaśnia zawodnikom trasę. Na le fić wyłuskać z niego ziarno, które i
wo przyszły zwycięzca Nowacki
doirzewa czasem tylko na jeden

Z MECZU BERLIN — OSLO 2 : 0
Ikarze norwescy składają ofiary na pomoc zimową dla gło
dnych stolicy Rzeszy. Kwestuje „Obersturmbannführer" Glockeńer, który pełni równocześnie funkcje prezesa okr. brandcnburg-

skiego piłki nożnej

WILIMOWSKI PO UDANEJ OPERACJI
M saU szpitala im. Marszalka Piłsudskiego w Warszawie

ORZEŁOWNA (ŚLĄSK)
najlepsza polska zawodniczka w
skoku wwyż, przenosi sic na okres kilku miesięcy do Warsza
wy na specjalne kursy kosme
tyczne. Na ten czas zasili ona
barwy sekcji lekkoatletycznej

Legji.

2
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Droga powrotna

Sgtuacla ciemna, lak nigdy dotąd

z eskapady rumuńskiej
W Śtliatynie spotkała nas pierwsza i pominające najbardziej luksusowe aut«
przyjemność. Nie wspominamy o cel- warszawskie, a przytem tanie.
Zwiedzano centrum o wąskich sta
nikach, którzy gwałtem chcieli się w
kufrach naszych doszukać czterech bra rych uliczkach i wspaniale nowoczesne
*
mek, by nie wpuścić ich w granice kra bulwary, dzielnicę bojarów, z pałacy
ju. Poczciwa komora celna nie wiedzia kami we wszystkich stylach od arciuła, że przeszmuglowaly się one przez tektury włoskiej — do specyficzni
fale powietrzne nietylko do Polski, ale rumuńskiej fdontki w jaskrawych kolo
przez wszystkie inne granice. Gdyby rach przeważnie ceglaste z krużganka
nie to — zostawilibyśmy je chętnie mi i filarami). W przejściu tylko zapoznano się z pięknym parkiem Cisnu
przed szlabanem śniatyrtskim.
Pierwsze — verba veritas — wyr glu i parkiem króla Karola, z grobem
żnął przodownik kontrolujący z humo Nieznanego Żołnierza.
Cóż jeszcze dodać do krótkiej cha
rem paszporty. Usłyszeliśmy coś o pa
*
tałachach, niezdarach l propozycje od rakterystyki miasta, które zdobyło s°
stąpienia .....
mu miejsca
......... w
„ reprezentacji,
....------------ hie nasze serca również i drogą prze-'
celem zapobieżenia na przyszłość po-! żołądek, dzięki swym wyśmienity1.1*
dobnym przypadkom.
I restauracjom i lokalom, których wyu
*
Na dworcu w Śniatynie znaleźli się ‘ czenie przekroczyłoby dozwolone rapierwsi kibice, którzy najczystszą gwa- i my.
rą lwowską powitali powracające huf-| Bukareszt jest ładny, wesoły i c!e'
ce: „Aliście panowie nam narobili sztemj kawy, to też wrócimy doń chętnie te1”
pa (wstydu), niech was“.
| cnętmej,
chętniej, ze
że az:s
dziś Już
się irt
1*
juz budzi
ouazi stę
za“—
Pożegnanie było również zjadliwe: najszybszego
'
'
' ' P* 3'
zmazania przykrej
..Dziękujemy za wynik“.
my na pięknej karcie innych wspomni«®
Początek obiecujący. To też trzeba z wyprawy.
było przybrać bardziej ponure miny,
tembardz.ej, że zjawiły się i pierwsze
gazety, w' których nie brakło soczyst
Gdańsk. Tabela Ligi Wschodnio PO
*
szych komentarzy.
skiej przedstawia się następująco: L
3)) Gedanja,
Wspomnienia z Bukaresztu pozosta- Schuipo,
ocnuipo, 2)
z; Preussen.
rreussen. ó
ueaanja, ♦
ną mimo to jak najlepsze. Miasto zdo-1 Neufahrwasser, 5) Victoria Elblągbyło sobie przebojem serca polskiej B. u. E. V., 7) Lauental. GedanJś
ekspedycji, która czuła się w nim jak i spotka się w nadchodzącą niedzielę ®
w domu. Podobał się rozmach życia. Neufahrwasser w meczu rewanżowym
1 jego tętno, podziwiano taksówki przy- o mistrzostwo na boisku Gedańji.

Co mogą leszcze zmienić w tabeli pozostałe mecze ligowe
Z pośród 13-tu spotkań ligowych,
które pozostały jeszcze do rózeg-,
rania tytko dwa nie będą miały
żadnego wpływu na istotny los
drużyn: Śląsk — Polonia i ŁKS —
Polonia. Warszawianie są już właś
ciwie w klasie A, — zaś ich prze
ciwnikom me grozi ani ta ewentu
alność, ani... zdobycie mistrzo-

stwa. Stąd powstaje rzeczywiście
„platoniczny“ charakter tych me
czów.
Pozostałe 11-cie natomiast, to
prawdziwe zagadki, których roz
wiązanie może przynieść sensa
cyjne zmiany w tabeli.
Do mistrzostwa kandydują teo
retycznie trzy kluby, mające po
dwa mecze przed sobą, z tego po
jednym — na własnem boisku.
EPILOG BRUTALNEGO MECZU
Ruch ma oczywiście szanse naj
Wydział Gier i Dyscypliny Ligi roz
patrywał we wtorek sprawę burzliwe większe, już choćby z racji' prze
wagi 2 pkt. nad Wartą i jednego —
go meczu Legia — Warszawianka.
Wydział ukarał: Przeźdzlecklego I! nad Pogonią.
Ale po niedzieli 1O.XI. sytuacja
za uderzenie przeciwnika — 6 iniesięcz
ną dyskwalifikacja; Nawrota za umyśl; może się zmienić radykalnie, gdyż
ne kopnięcie przeciwnika — 2 mleslęcz Pogoń gra u siebie z Garbarnią, a
ną dyskwalifikacja: Martynę i Zwierza j Warszawianka nie należy do przeza krytykowanie orzeczeń sędziów- ciwnilków
wych. zwłaszcza
na
ciwników }at
łatwych,
zwłaszcza na
skich — po 4 tygodnie dyskwalifikacji.
Ponadto pozbawiono praw pełnienia własnem boisku. Głos zresztą go
obowiązków kapitanów drużyn: Na towa zabrać i Warta bo zdobycie
wrota i Sroczyńskiego na okres 1 ro dwu punktów na CracoviL nawet
ku, za dopuszczenie do brutalnej gry. w Krakowie — nie przekracza
Wydział postanowił zwrócić się jesz możliwości poznańczyków.
cze do sędziego tego meczu p. Rutkow
To też wcale nie zdziwilibyśmy
skiego z prośba o nadesłanie wyjaś się, gdyby tabela najbliższa wy
nień co do innych graczy.
Kary te obowiązywać będą już od 6 glądała: 1) Pogoń 25 pkt., 2) War
ta 24 pkt., 3) Ruch 24 pkt..... a wte
l> tn.
WILIMOWSKI JUŻ PO OPERACJI dy rozstrzygnięcie padnie dopiero
Wilimowski został we wtorek opero 17.XI, przyczem Warta miałaby
duże
szanse na zdobycie tytułu.
♦ any w szpitalu Marszalka Piłsudskie
go w Warszawie. Operacja dokonana Taki obrót sprawy byłby jednak
została przez p. mjr. Levittoux w asy sensacją ogromną i skłonni jesteś
ście p.p. dr. Przeworskiego i dn Bo- my do przypuszczeń, że mistrzo
bera.
stwo jest sprawą, która leży na
Miała ona przebieg pomyślny.
szlaku: Lwów — Wielkie Hajdu
Wilimowski musi pozostawać w łóż ki.
ku w ciągu 10 dni, a opuści szpital do
W krąg „interesów“ tej wielkiej
piero za miesiąc, gdyż będzie pod sta
trójki wplątała się najniefortunniej
łym dozorem lekarskim.
Szczepaniak i Butanów pozostają w na ostatnią chwilę Cracovia. Co in
Polonii. Stwierdzili oni kategorycznie, ttego jest walczyć o egzystencję z
że wszelkie pogłoski o rzekomem prze maruderami tabeli, a zupełnie ina
niesieniu się ich na Górny Śląsk nie od czej wygląda to zadanie w obli
powiadają prawdzie.
czu rywali, którzy mają smak na
Gdynia. Turniej trójek w siatkówkę
wygrało Gimnazjum, bijąc YMCA 2:1, koronę. Ale właśnie ta szczególna
okoliczność może być przyczyną
oraz Szkołę Morską 2:0.
Szóstki: Szkoła Morska — YMCA wielu niespodzianek, gdyż Cra2:1. Sędziował p. Grzesiak b. dobrze. covia nie należy do „zawodowych

ofiar“ mistrzostw, rok-rocznle cu-1 lazłby się wtedy drugi klub wardem unikających spadku. Rasa pił- szawski: Legja. Jej ostatni występ
karska ma zawsze swój walor!
I był bardzo słaby (z WarszawianZabawmy się w jasnowidzów. ką)
' ' przeto zdobycz punktowa w
Co będzie, jeżeli Cracovia pokona Krakowie na Wiśle 1 Garbami —
i Wartę i Ruch? Zdobędzie wtedy jest raczej wątpliwa
18 pkt.. polepszy i tak niezły bilans
ŁKS też wyjeżdża dwukrotnie,
bramkowy, a w sumie — zagrozi lecz ma w tern mecz z Polonią,,
poważnie Garbarni (16 pkt.), War której bitność duchowa została au
szawiance (17 pkt.). oraz ew. Legji tomatycznie ze spadkiem przeła
i ŁKS (18 pkt), które grają swe mana. Wiemy o tern wszyscy, że
obydwa mecze na obcych . bois brak stawki punktowej odbiera
naszym piłkarzom całą ochotę do
kach.
Teoretycznie
zatem
pozycja ambitnej walki.... A więc łodzia
Cracovii nie jest stracona. Wy nie powinni zwyciężyć, lub w naj
starczy trochę zapału i szczęścia, gorszym razie zdobyć jeden punkt
aby uratować się od spadku.
w stolicy, a to — wystarczy.
Warszawianka (17 pkt.) ma obec
Wisły w gronie zagrożonych
drużyn nie wymieniamy rozmyśl nie dobrą drużynę i gra dwukrot
nie, choć ma ona 16 pkt.
Forma nie u siebie. Musimy ją „taksować“
krakowian każę nam bowiem wie conajmniej na dwa punkty. To sa
rzyć. że z 8-miu pozostałych do mo mniej więcej jest z Garbarnią
zdobycia punktów zainkasują oni i Śląskiem.
Fantazje te stracą zresztą całą
conajmniej 3, niezbędne do aseku
swą aktualność już w niedzielę dn.
racji.
Jeżeli nie Cracovia — to któraż 1O.XI. wieczorem, kiedy z boisk
z drużyn musiałaby zostać smutną Warszawy, Krakowa i Lwowa na
dejdą meldunki o wynikach 5-ciu
towarzyszką Polowi?...
W najtrudniejszej sytuacji zna- spotkań. (M. S.)

Mecze Ifęyou/e, które pozostały do rozegrania
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ino sakramentalne
out“, sznury
przesadził Corbett i zaczął machać
J ręką, jakby obwieszczając, że wy
nik jest unieważniony. Ring okrą
żył oszalały tłum, krzycząc: —
Zlinczować go, zabić czarnego
psa!
Gdy. w roku 1908, nadeszła z Au no ewenementem, przekraczająWtedy z pierwszego rzędu krze
ralji wieść, iż „Czarny Dym
Dytn“
‘* zna cym wszystko widziane dotych- seł. z miejsc dla gości honoro
atralji
komity bokser murzyński, Jack czas.
wych. wstał biały człowiek. Spo
Dziesiątki tysięcy fanatycznych kojnie wszedł na ring, podszedł do
Artur Johnson zdobył na Tonny
Burnsie mistrzostwo świata — A- zapaleńców oczekiwały ufnie, by murzyna i wyciągnął ku niemu omeryka odczula to jako obelgę. Je murzyn dostał należną mu naucz twartą dłoń.
szcze od czasów Johna Sullivana kę, z rąk niezwyciężonego białego
Ten właśnie człowiek, a nie Jeff
uważano, iż zaszczytny tytuł nie pięściarza. Doznały jednak srogie ries, a nie sędziowie, a nie dyszą
powinien być nawet narażany na go zawodu. Johnson zdeklasował cy nienawiścią tłum — uratował
to. by mógł wpaść w ręce przed zupełnie przeciwnika, który okazał honor białej rasy.
*
stawiciela niższej, pogardzanej ra się bezsilny wobec jego zręczno
Byt to Jack London.
sy. Najwięksi mistrzowie odmawia ści, wytrzymałości i techniki.
*
li też spotkań z czarnymi, nie oWidząc, jak wspaniały czarny
Dwu było dziesięć lat temu zna
bawlając się posądzenia o tchórzo- < mistrz, coraz to potężniejszemi cio komitych kolarzy, którzy mogli
sami demoluje ich bożyszcze. Ame kandydować do tytułu szosowego
stwo.
Nic więc dziwnego, że pierw rykanle nie posiadali się z wście mistrza świata, tytułu, który w oszym odruchem Yankesów. gdy do kłości. W stronę ringu sypały się bozie zawodowców nie był jeszcze
wiedzieli się o katastrofie, była groźby i przekleństwa, a w pew oficjalnie rozgrywany. Byli to: sła
mvśl o jaknajszybszem wyszuka nym momencie, gdy biały się za wetny włoski
„campionissimo“
niu mściciela. Wszystkie spojrze chwiał, w stronę czarnego padt na Girardengo. oraz członek zna
nia zwróciły się w stronę Jima Jeff wet rewolwerowy strzał.
komitej francuskiej rodziny kolar
riesa, kolosa z Los Angeles, który
Gdy w 1-5-tej rundzie Jeffries, skiej. Henri Pelissier.
przed paru laty zeszedł z ringu, po straszliwym ciosie padt naI jeden, i drugi zwycięstwa, wlel
jako mistrz niepokonany. Tylko on wznak, na ring wskoczyli jego kie zwycięstwa w słynnych bie— zdaniem całej opirfji publicznej, przyjaciele
__________ i. postawili
r....... ....... go
...........
silą„ .._
na gach międzynarodowych — liczyli
mógł zmyć plamę na honorze bia nogi. Sędzia ani mrugnął okiem, na tuziny. Costante byt nlezmientlimi
bit ______
brawo.______
Po chwili. Jeffries I nynt mistrzem Italii, Pelissier —
łej rasy.
___ ...
wielokrotnym
mistrzem
Francji.
Sensacyine spotkanie odbyło się upadł jednak znowu, tym razem ----------------- ----------------------------....
w Reno, w 1910 roku. Stało się o* I już bezwładnie. Kiedy wymówio- i Costante triumfował w Giro d‘Ita- ■
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Mecz piłkarski Warszawa —’oraz skutecznie, co też zadecydf'
Gdańsk, przed którym jedenastka ;wało ostatecznie,
usiaicczuic, przy pomocy
pumwj sd
piłkarska Warszawy była pełna dziego,
’ ’
' ’ zwycięstwie.
o ich
tak optymizmu — mamy już za so
Nieprzyjemnym zgrzytem tpe'
bą. A wszystka się układało tak czu był niepotrzebny faul JacliiIJV
świetnie: trzy ligowe drużyny sto ka. Bramkarzowi Warszawian^
*
teczne mogły poza Martyną dać już po raz wtóry zdarza sic
swych wszystkich graczy, a skład sam wypadek. Na meczu z Odą
*
1'
poza Izydorzakiem nie nasuwał skiem przed dwoma laty równią
żadnych wątpliwości.
popełnił on brzydkie przewinie
*
1*, *
I Gdzie więc są powody porażki? co w obu wypadkach kosztowa«0
Niewątoliwie gdyby na środku ?a Warszawę dwie cenne bram»1'
grał Nawrot w przeciętnej choć stracone z karnych.
by formie, wynik, mimo że druży
Nastrój wśród drużyny wat'
na warszawska musiała walczyć
nietylko z gdańszczanami, ale i z szawskiej nieco się poprawił **“
wspaniałym bankiecie, wydany0*
I sędzią, byłby napewno inny.
na cześć Warszawy przez S®l’a
I Izydorzak . :e dorósł bowiem
Gdańska w Dcutsches Haus. 9?'
i jeszcze do kierowania napadem w
spodarze starali się wszelkietnl s»®
; poważnej drużynie i jest jedynie
| utalentowanym graczem a-klaso- tui zatrzeć przykre wrażenie- *a.'
kle wywarło na warszawiakach
wym, który musi jednak jeszcze
sędziowanie o. Schustera. Na ban'
| długo popracować nad sobą.
kiet przybył osobiście ofiaroda
ofiarodaW'
I A dlaczego nic pojechał Naw-i kieł
lrop
;ca puharu p. min. Papee, a z ra
I Sprawo tę wyjaśnili kierownicy '™ia, Senatu. obecny byt senator
ekspedycji warszawskiej p. p. płk. ^óck 1 wielu innych dygnitarzy- iRudolf
i Al.
Pichelski, którzy I P. min. Papee na bankiecie za
*
i wręcz oświadczyli, że Nawrot, brat głos, wspominając o tradycją
i przed wyjazdem do Gdańska ba-. nych
L już spotkaniach warszawsko
i wił w Krakowie i zażądał zwrotu — gdańskich, poczein wręczył Pu'
. kosztów podróży za przejazd z bar kapitanowi drużyny gdański®1
}
*
Krakowa do Warszawy. Ponie- Mathiesowi. Pozatem przemawia
*
jważ zaś ze zwrotem kosztów po jeszcze przewodniczący PUW
dróży dla piłkarzy, wystawianych gdańskiego p. Barthoff. oraz P‘k'
Rudolf
który
wręczył
reprezenta”
ido reprezentacji WOZPN raz na
**
’
, zawsze skończył, wobec tego z u- tom Gdańska obraz — trypW
przedstawiając-' starą Warszaw?sług Nawrota nie skorzystano.
z herbem
i Przechodząc do omówienia me- a dla graczy
- ------- — plakiety
------ - ------czu, trzeba stwierdzić, że kierów-1 stolicy.
Gdańszczanie
zrewanżowali s'ę
inicy piłkarstwa gdańskiego jedno- | C
—
głośnie stwierdzili, iż Warszawa I wręczając Warszawie srebrną ta
*
technicznie górowała nad gospoda icę z herbem Gdańska, oraz plaklC’
I rzami, którzy grali bardzo ostro1 ty.
M. Al.

Ha, Henri w Tour de France. Girar- wyścig w szalonem, rzadko spotydengo nieraz zdobywał laury na |kanem tempie. Po 100 kim. na
terenie francuskim. Pelissier miał przedzie było tylko dziesięciu za......
za sobą piękne sukcesy
na szosach.. wo<jników. Między nimi, oczywi
włoskich.
ście, znajdowali się i Girardengo
Ale — nie spotkali się jeszcze ni i Pelissier.
gdy, tak, że kwestja wyższości by
Jechali jednak zupełnie osobno,
ła zupełnie otwarta. Rozstrząsano gdyż jakby w myśl jakiejś umo
ją jednak żywo w prasie, inspiro wy — postanowili obaj rezygno
wanej przez obu rywali.
wać z czyjejkolwiek, nawet mi
Costante, ponoszony Hafckim mowolnej pomocy. Nie korzystali
temperamentem i italską inklinacją z niczyjego „kółka“, i unikali, aby
do szumnego frazesu — rzucał na czyjeś plecy zasłaniały ich od wia
wszystkie strony
patetyczne wysnuuj p.uciytznc
w.v- iru.
tru. jecnan
Jechali samotnie jeaen
jeden po jeajedzwania do wałki, proponując zakła I nej, drugi po drugiej stronie szosy,
dy na olbrzymie sumy; Henri nie
------ • —
*--------- « weByli posłuszni
nakazowi
pozostawał dłużny. Zimny, meto■ wnętrznemu. każącemu doprowa
dyczny, sarkastyczny, Ironizował dzić do najdalszych konsekwenna temat brawurowych oświad cyj zastosowania zasad fair-play,
czeń Włocha. Polemika prasowa tak, aby walka pomiędzy nimi
doprowadziła publiczność sporto była bezpośrednim, niezależnym
wą do stanu niesłychanego podnie od jakichkolwiek wpływów ze
cenia.
wnętrznych pojedynkiem.
Osiągnęło ono szczyt napięcia,
Dlatego też, gdy w pewnym mo
gdy się dowiedziano, że obaj wro mencie Girardengo rnusiał się zagowie -- poraź pierwszy — zglo-1I trzymać, by zmienić pękniętą osi.li się do 300-kilometrowego wy- ponę, Pelissier, zamiast uciekać
ścigu o „Wielką Nagrodę Wolbe-.czemprędzej, zatrzymał się rówra", uważaną wtedy za nieoficjal-1 nież i czekał spokojnie. Dopędzili
ne mistrzostwo świata. Wobec ' czołówkę, jadąc obok siebie,
wysokości nagrody stawali zwykle
Na tor paryski Parć des Prindo tego biegu najbardzi&j renomo- ces, gdzie bieg się kończył, wje, ,z... lc....... razem
g kolarzy. Sześciu zŁ
wani kolarze wszystkich krajów,
....................
Grupa czołowa, po 50 kilonie- nich pozostało jednak, świadomie
trach, wynosiła już tylko dwudzieczy
- - ----------„ „podświadomie — tego zbadać
stukilku kpiarzy, gdyż rozpoczęto I niesposob — wtyle, a na front wy- *

sunęło się dwu: Constante i Heflłi’
Rozpoczęli finisz równocześnie
*
Na środku ostatniej prostej 'v*d'
niata biała linja. tuż przed
fantastycznem szarpnięciem całe
*
go roweru, Pelissier wysunął
-naprzód, dotarł do niej pienvszï
o gumę i triumfalnie podniósł Si?«
unosząc w górę ręce! A o pięć n1®
trów dalej. Girardengo przekra
*
■czat pierwszy czarną linję mety*
Na trybunach podniosła się bu
rza, podniósł się huragan bra^«
krzyków,
gwizdów...
Potnym11
Francuza była jasna, jaskrawa, a'
le zimny wynik formalny był rów
nież bezsporny: bieg wygrał Gi
*
rardengo.
.
Pelissier schował się do szatm
i zaczął gorzko płakać. Co-stan
*«
5
odmówił honorowego okrążeń
*
3,
należnego mu, jako zwycięzcy
*
Żadnych protestów żadnych k°'
mentarzy nie było.
.
Nie spotkaii się już nigdy, anl
razu. Ale nigdy też nie rzucili so
*
ble więcej wyznań, i nie stawia
**
wzajemnie pod znak w zapytania
swych n eprzeciętny-i wartościKwestja wyższości: G rardengo *
Peliss er zeszła na zawsze z ł®'
mów sportowej prasy. Musiał3
zejść, gdyż wielkich rywali pogo
*
dziły i1 na
HU równym
junnyill postawiły rP0*
ziomie zasady sportowego fair
*
play.
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Łódź na przełomie sezonów
ZAPRAWA KOLARZY ŁÓDZKICH

Poniedziałkowa konferencja Łódz
kiego Okr. Zw. Kolarskiego z klubami
omawiała sprawę zaprawy kolarzy
łódzkich w okresie zimowym. Czter
dziestu kolarzy zostało wyznaczonych
do zaprawy. W ciągu zimy, w razie
korzystnych warunków, urządzane bę
dą krótkie wyścigi. Nie jest wykluczo. ne, że ŁOZK wyśle trzech kolarzy w
styczniu — lutym zagranicę. Omawia
no również sprawę ewentualnego ze
spolenia kilku małych klubów w jeden
poważniejszy, o mocniejszych podsta
wach finansowych. ŁOZK zdecydował
się wynająć dla kilku klubów uboż
szych wspólny lokal. Niestety, sprawa
ta nie została wszechstronnie oświe
tloną, nie wszyscy zainteresowani przy
byli bowiem na zebranie. W środę wie
czorem odbyła się konferencja ŁOZK
z, fabrykantami rowerów.
•

Sekcja kolarska ŁKS-u zostaje silnie
wzmocniona. Dziesięciu kolarzy TZS
(Tow. Zwolenników Sportu) podpisało
zgłoszenie do ŁKS. TZS jest w tarapa
tach finansowych i ze swego lokalu zo
stał wyeksmitowany.
OSTATNIE
AKORDY MOTOCYKLISTÓW

Sezon motocyklowy Łodzi został w
niedzielę zamknięty raidem wewnętrznokiubowym ŻKM-u na dystansie 187,
kim. Raid ten wygrał inż. Lewin (kat.
maszyn z przyczepkami, który miał
zaledwie jeden punkt karny. Drugi w
tej kategorii Natkiewicz miał dwa pkt.
karne. W kat. maszyn solowych pier
wsze miejsce zajął Rubinstein z 12 pkt.

Na Śląsku
Tabela ligi śląskiej po rozgrywkach
niedzieli wygląda następująco: ,
1). TS. Koszarowa Żywiec 5 gier 8
pkt. 14:10 st. br., 2). Czarni Ohropaczów 6 g. 8 p. 11:13 br., 3). Wawel Nowa-Wieś 5 g. 6 p. 17:11 br„ 4). BBKS.
Bielsko 5 g. 6 p. 8:7 br., 5). TS. Na
przód Lipiny 4 g. 4 p. 13:10 br., 6). Arna
torski KS. Chorzów 2 g. 2 p. 9:3 br.,
7). TS. Słowian Katowice II 2 g. 2 n.
5:4 br., 8). KS. Chorzów III 4 g. 1 p.
2:13 br.. 9). KS. „06" Katowice 5 g.
1 p. 4:14 br.
Rybnik. W mistrzostwach klasy A,
podokręgu odbyło się 5 spotkań: TS.
„20“ Rybnik—Pierwszy Chwalowice
1:2 (0:0), „23“ Czerwionka—M.P. Wo
dzisław 12:2 (4:0)1, Corcord'". Knurów
— Naprzód Rydułtowy ljl) (1X1), Błys
kawice Kopab ia Emma—KS. Kopalnie
Rymer 5:0 (i X)), KS. Szyby .lankowice—Silesia Paruszowiec 1:5 (1:2).
Poiicyjnr KS. Katowice, w myśl we
r-. iikacji Śląskiego O.Z.B., spadł do kia
sy B. Policjanci nie brali udziału w te
gorocznych drużynowych pięściarskich
mistrzostwach Śląska spowodu zde
kompletowania drużyny

już napewno
przed Chajmowiczem 20 pkt. k. .Po 1 --------------- w grudniu w Łodzi. Doobliczeniu wyników z całego sezonu kladna data będzie ustalona dopiero po
tytuł mistrza sportowego klubu przy- j rozlosowaniu drużynowych mistrzostw
......... Wrocław
Łódź są
znano inż. Lewinowi 63 pkt. przed Szpa . .................
Polski. Mecze
rogiem 32 pkt. i Goldergiem 29 pkt. w stałym programie obu związków, na
Mistrzostwo turystyczne zdobył dr. zmianę to w Łodzi, to we Wrocławiu.
ŁÓDŹ — POZNAŃ PORAŹ IH-ci
Fawlewicz za przejechanie 5.800 kim.
I Niedzielny mecz międzymiastowy Po
NOWY ATAK ŁKS
| znań — Łódź w Poznaniu będzie trzeNowy kierownik ataku ŁKS-u Gąt- ciem spotkaniem obu r&prezentacyj.
kiewicz z Brygady częstochowskiej za Pierwsze odbyło się jeszcze we wrze
gra już w niedzielę przeciwko warszaw śniu 1931 r. w Poznaniu i przyniosło
skiej Polonji. Linia ataku czerwonych zwycięstwo gospodarzom w stosunku
wyglądać będzie następująco: Miller, 9:5. Rewanż odbyt się w równe trzy
„Wolski“, Gątkiewicz, Sowiak i Król. lata później w Łodzi i zakończył się
Odpoczywać będzie Lewandowski.
zwycięstwem Łodzi 10:6. W niedziel
SENSACYJNA SPRAWA SADOWA nym meczu stuprocentowymi fawory
Zarząd Łódzkiego OZPN na swem o- tami są również gospodarze, a ciekawe
statniem posiedzeniu zajmował się nie iest tylko, w jakim stopniu wygrają.
zwykłą historią jednego ze swych klu Rewanż w Łodzi odbędzie się w sty
bów prowincjonalnych. Klub ten ZSSG czniu — lutym przyszłego roku.
Zduńska Wola przed trzema czy
WĘGRY W POŁOWIE GRUDNIA
więcej laty rezegral w małej mieścinie |
Przyjazd węgierskich bokserów do
Widawie mecz z „dziką“4 Widawianką.
Łodzi i Warszawy zostanie przesunięty
Na meczu tym zdarzył się nieszczęśli o dwa tygodnie. Projektowany on był
wy wypadek: bramkarz Widawianki
na 1 i 3 grudnia. Węgrzy kończą swe
Potocki, zderzywszy się z napastnikiem mistrzostwa drużynowe 12-go grudnia
ZSSG Prussakiem, złamał nogę i prze i bezpośrednio po tern przybywają do
się
8-KI BOKSERÓW ŁODZI I POMORZA
wieziony został do szpitala w Łasku.
Polski. Druga drużyna węgierska w
Po wyjściu ze szpitala Potocki wy tym samym czasie walczyć będzie w Kleczą: Klodas. Pietrzak, Chmielewski, Taborek, Wdowiński, Sikorski, Gottfried, Bartniak. Ł
toczył sprawę Prussakowi. Sąd w Wi Niemczech i następnie udaje się na ją: Pawlak (sekundant), por. Koprowski (Grudziądz), Choma, Wezner, Zaremba, Sworowt
dawie skazał go na dwa tygodnie wię tournee do Finiandji i Norwegjj.
Kowalski, Krzemiński II, Krzemiński I, Konarzewski, Wyszecki
zienia i Prussak karę tę odsiedział. W
wyniku tego wyroku Potocki zażądał
15 tysięcy złotych odszkodowania so
lidarnie od ŻSSG i od Prussaka. Sąd
pierwszej instancji zasądził powyższą
sumę jedynie od Prussaka. Potocki w
apelacji uzyskał wyrok solidarny i od
klubu i od zawodnika i to w sumie je
szcze wyższej, gdyż 20 tys. zł.
Sprawa ta wlecze się trzy lata i ko
Lista najlepszych tenisistów i rodowych Polski przekreślono bił Tarłowskiego w 5-setówce nia list prywatnych, traktoi
sztuje już parę tysięcy złotych. Nikt o
niej nie wiedział przez cały czas, gdyż polskich, po raz pierwszy przy- > całoroczny dorobek pewnego te w mistrzostwie Narodowem, a nych niejednokrotnie poważ
ŻSSG nie doniosło o tern władzy okrę jęta bez zastrzeżeń przez opinję nisisty, naogól znacznie lepsze Tarłowski kolejno pobił Wittma od oficjalnych nietylko w kr
gowej z obawy przed konsekwencjami publiczną, wywołała poważną go, poza owym jednym turnie na w 5-setówce w mistrzostwie ale i zagranicą. W tym roku
za rozegranie meczu z drużyną nie- dyskusję w łonie samego Związ jem. W następnym roku zato, Międzynarodowem).
kich list nie było. Nie były
związkową.
ku. Z enuncjacyj prasowych do ów wyróżniony niezaslużenie
Czy ten przemożny wpływ trzebne. Ale owa dywersja
Obecnie, mając już nóż na gardle,
gracz, mający wyjątkowo moż sympatyj osobistych (w tym ro nego z członków komisji pi
wiedzieliśmy
się,
że
niektórzy
ŻSSG zwrócił się do ŁOZPN-u z bła
członkowie P. Z. L. T. uważali nych protektorów zajął znów ku na szczęście zniwelowany pominą, że może trzeba b®
galną prośbą o ratunek.
Akta sprawy przekazano związkowi, za najsprawiedliwsze wyjście z pierwsze miejsce, mimo, że w przez logikę trzech pozostałych znowu ustanawiać listy pry®
który po zapoznaniu się z niemi prze sytuacji sklasyfikowanie ex ae mistrzostwach narodowych do członków komisji), tak wyraźny ne, aby dać zagranicy bezs®
stał je do PZPN-u, by jego radcy pra quo Hebdy, Wittmana i Tarłow znał porażek. Tym razem zade na przestrzeni tylu lat nie wpro ny i rzeczowy obraz układ®
1
wni stanęli do rozprawy kasacyjnej, skiego!
cydował... całokształt działalno wadza fermentu. Czy nie nale w naszym tenisie.
która odbędzie się w najbliższym cza
Lista tenisowa jest na całym ści.
żałoby ograniczyć jego wpływ
Bo coby pomyślała
sie w Warszawie.
W rezultacie nigdy nie wie
świecie
dokładnym bilansem

i

Prosimy P. Z. L. T. o stale kryteria
przy klasyfikowaniu kolejności rakiet po sezonie

MATKA NA MECZU SYNA

do minimum, ustanawiając do granica, gdyby dowiedziała i
wyników na placach. Autor mu dzieliśmy, ani my, ani gracze, kładnie kryterja, które decydu że pierwsze miejsce w teni
polskim w r. b. zajmujt^ e ■; aei
Hebda, Tarłowski i '.. ittm
Brr!
SŁ

Matka Chmielewskiego była po raz
si jednak często powagą swego jaki turniej, jaki wynik będzie w ją o hierarchji tenisu polskiego?
pierwszy w niedzielę obecna na zawo
danym roku najważniejszy. Ale
Niezdrowe potyczki o osoby
dach bokserskich. Była dumna z kolo- jautorytetu pokryć luki w wyni
salnej popularności swego syna, walkę kach — ale na tern kończy się wiedzieliśmy przynajmniej jed są bowiem powodem powstawa
jego z Zarembą śledziła z wielką uwa moment osobisty. Nawet taki no: że pięciosetówki są ważniej
gą, w momencie, kiedy pomorzanin po Wallis Myers nie układa swej li- sze od trzysetówek, że turnieje
szedł po raz pierwszy na deski, odwró.-sty
,
na zasadzie swego widzimi- o mistrzostwo klubowe spotykacila głowę, decydującego ciosu nie wi się. Można się zgodzić z prze-;ją się z takiem samem lekcewadziała już, a później, kiedy widownia prowadzoną przez niego grada- żeniem
w* łonie komisji,
"
*
"""'"
”
i<’’8 jak
5”’b
trzęsła się od braw, ona jedna, silnie
cją turniejów, (zwłaszcza z wy wśród graczy.
zdenerwowana, nie oklaskiwała wyczy
raźną przewagą turniejów na
I oto w tym roku okazuje się,
nu syna...
WROCŁAW — ŁÓDŹ W GRUDNIU

Reprezentacja

Wrocławia

walczy

trawie). Ale w granicach norm
ustalonych przez siebie — od
wielu lat — jest on ścisły i bez
stronny.
U nas,listę układa ciało ko
lektywne na zasadzie, jak dzieje
wykazują, przetargu nietylko
wyników, ale poglądów i sym
patyj osobistych. Był np. czas,
że w imię powagi mistrzostw na

że jeden ze współtwórców ko
misji nawet tych zasad już nie
przestrzega. Dwa trzysetowe
zwycięstwa Wittmana nad Heb
dą są dla niego dostatecznym
powodem do uznania go za rów
nego lwowianinowi. A przecież
Hebda udowodnił w turniejach
klasycznych pośrednio
swej
wyższości nad Wittmanem (po-

Na terenie Zagłębia

DRUŻYNA BIEGACZY WARSZAWIANKI
która wygrała bieg naprzelaj W. O. Z. L. A. Od lewej: Karczewski II, Wiśniewski, Cybulski, Wirkus.

SOSNOWIEC. Unja — Zagłębianka (Bę- (Bobrowniki) — Cynkowała 2:1 <!:). Mistrz
zln) 2:1 (1:1). Mistrz kl. A. Wynik krzy- kl. B. Niespodziewana porażka Cynkowni. Sę
dzi będziniaków. Zachowanie się publicz dziował p. Morgata dobrze.
ności skandaliczne. Bramki dla Unji zdobył
DĄBROWA GÓRNICZA. Zagłębie — Poli
Gwóźdź, dla Zagtębianki „Wojtek". Sędzio cyjny K. S. (Sosnowiec) 5:0 (4:0). Mistrz,
wał p. Fiszel bez zarzutu. Zagłębianka
a rez. kl. B. Policyjny K. S. spóźnił się o 25 minut,
— Unja rez. 4:2 (2:1). Bramki dla ZaglęZag- I wobec czego został odgwlzdany w. o. W mebianki uzyskał Szczepańczyk II. Sędziował
cwat p. ! czu towarzyskim bramki strzelili: Banasik —
Latoś poprawnie. Czarni — Samsoni (MoU"
I 3, Sieradzan I Skirbek. Sędziował p. Sozańdrzejów) 8:2 (5:0). Mistrz kl. B. Sędzio- i ski b. dobrze. Zagłębie rez. Policyjny K. S.
wat p. Wosiliski nieszczególnie.
i rez. 3:0 w. o.
BĘDZIN. Sarmacja — Płomień (Milowice) ' CZELADŹ. Czeladzki K. S. — Solvay (Gro
ll. mistrz
4:1 (2:1).
Mistrz kl. A. Płomień grał
grat bru- ■1 dziec) 2:0 (0:0). Po pauzie gra obustronnie
talnie. Bramki dla miejscowych: Michalik i brutalna. Bramki: Bogucki i Bregula. Sęa,. gości — Szweda.
c—Sęe* i( dziował nieszczególnie p. Grabowski. Cze
Płachta po dwie, dla
dziowal p. Małecki słabo. Sarmacja rez. —- ladzki K. S. — rez. — Solvay rez. 5:1 (3:1).
Płomień rez. 3:0 w. o. Brynica (Czeladź) — Sędziował p. Dyszy dobrze.
CZESTOCHOWA. Victoria — Warta 3:1.
Hakoach 3:1 (1:1). Mistrz kl. A. Niezasłu
żona porażka niebiesko - białych. Brynica Gra mało ciekawa. Sędzia p. Woźniak nie
klasyfikować fauli. Skra — Czestograta ordynarnie. W drugiej potowie znie- umie
1
słono z boiska Jankiewicza z Hakoachu, przy- chówka 3:0. Napad Skry lepiej dysponowa
czem Wilka (Brynica), usunięto za to z bo- ny
' strzałowe. W końcowych minutach został
iska, Hakoach przestrzelił rzut karny. Bram wykluczony z gry, Rubin (Skra), za słowna
sędziego. Myszków — Brygada 2:1.
ki dla Brynlcy: Krupiński 2, i Kopeć, dla Ha- obrazę
<
p. Herman zmuszony był przerywać
koachu — Hampel. Sędziował p. Br. Trzmiel. Sędzia
1
mecz parę razy, gdyż publiczność siła chcia
dobrze. Brynica
ła wkroczyć na boisko. Nie jest to już pier
(7:1). Sędziowa
wszy wypadek. Należy
tym anomaljom.

PIŁKARZE CZARNYCH (LWÓW) PO NIEUDANEJ PRÓBIE POWROTU DO LIGI
Łukasiewicz, Chmielowski, Łemiszko, Olbert, Czyżewski, Dziwisz, Niemiec, Fitzek, Piwiński, Żur
kowski, Smagowicz

CZORTEK I ROTHOLC
dwie najlepsze nasze wagi musze (wzgl. kogucie), mają z
sie niebawem w ramach meczu Gwiazda — Skód

fiRAAfy STADJONU K. S. DĄB W KATOWICACH
czekają na konieczne poprawki boiska, by otworzyć sie ź/.-.u orzed titmiem widzów.

r
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Ot/ specjalnego ngsłannika Przeglądu Sportowego na meczu z Dłumungą
ka bukareszteńska rozwiała brutalnie
Ikle złudzenia I okazała nam w całej Jaoścl prawdziwy stan naszego pitkarstwa.
teśmy zwolennikami czarnych nastromyśli my lei poddawać się defetyatgiosferze, jaka tworzy się dokoła,
Isze unikanie prawdy byłoby grzę
do darowania. A jest ona zupełnie

znadziejnego kota nie wy- ,
■czy stosowanie półśrodków. Trzeba zasować kurację zdecydowaną, radykalną,
z Uczenia się z presjami z tej czy innej
ony. Obowiązkiem naczelnych władz bęe ustalić ostatecznie pewną Jasną Unję 1
typować po niej bez względu na to, ezy
żle się ona podobała, czy niel Błędy,
ie mogą powstać, będą zawsze Jeszcze
lej szkodliwe od zupełnej bezczynności i
rnego przypatrywania się, jak staczamy
coraz niżej.
CZEGO NAM BRAK?
’rzedewszystklem kondycji. A więc szyb
ki I bojowoścł. Potrzeba więc obok odwiedniej dozy technik:, jeszcze obowlązuego obecnie wszędzie wzmożonego tempa,
nimy sobie zdać sprawę, że na świecie
konały się zmiany. Futbol z roku 1920 nie
się porównać z pitką nożną z r. 1935. W
>sobie ujmowania gry nastąpiły pewne za- !
Inicze zmiany, które musimy przyjąć do |
sdomoścl.
KONIEC „STOP — PASS“
Czasy, w których naczelna zasada było:
top — pass“ skończyły się. Dzisiaj niema
isu na gaszenie piłki w miejscu, rozgladasię po bclsku I piękne oddanie jej do najższego partnera. Gracze, których technistarczy Jedynie na tego rodzaju sposób
,■ muszą się Uczyć z tern, że zanim jeszcze
'taja pięknie przygwoździć piłeczkę do zie
*.
mie
będą Juź na karku przeciwnika. Sa
więc stale narażeni na konieczność sta
ła pojedynków 1 to w formie dość bez.ędnej.
[tura Inie I dzisiaj obowiązuje stoppln®,
stopping szybki, który jest raczej prz.vowanlem piłki do natychmiastowej zmiaUtlerunku i dalszego jej wyekspedjowaCzas pomiędzy przyjęciem a oddaniem
pliki skurczy
*
* «° minimum, tak. że gra
»1
nica pomiędzy dwoma teml aktami optycz
nie zupełnie śH zaciera. Na tern opiera się
Lzaabsza .nowoczesna technika i w niej
Lwi tajerkinlea szybkości gry różnych naraych przeciwników. Od stopnia opanowa
na niełatwego togo kunsztu zależy naturalgorsza jakość, która przy
obniżeniu się przestaje być
ię w zwykłe kopanie
należy naturalnie z

cja gracza oartraml starczyła jednak eonajwy-

Jeszcze o potrzebie berlińskiej
Korespondencja własna „Przeglądu Sportowego”

SŁABY DZIEŃ MARTYNY
( wlnien znaleźć «Ię w żadnej uczciwej repretcu
Przykrą niespodziankę zgotował nam w Bu tacjł. Takie typy jak prawoskrzydlowy Rumukareszcie Martyna, ochrzczony tam przed me njl powinny się znaleźć na indeksie graczy
czem mianem polskiego Sesty (słynny obrońca międzynarodowych.
Przyjęcie było więcej, niż poprawne, raczej
austrjacki). Obawiamy się, że przydomek ten,
zdobyty po stynnem zwycięstwie 5:0, teraz nawet serdeczne. Wprawdzie zapomniano
wydelegować kogoś na dworzec na czas wy
się nie utrzyma.
Martyna był wyjątkowo słabo usposobiony. jazdu r.aszej drużyny, jednak kładziemy to
Główną bronią Jego jest szybkość I encrgja z na karb zapomnienia w szatę radości z oka
jaką wchodzi w grę; tym razem, przynajmniej zji zwycięstwa. Za nietakt moglibyśmy na
przez pierwsze 45 minut, jat»
*
mu to nie szło. tomiast uważać usunięcie z obowiązującego
międzynarodowego ceremonjatu odegrania
Braki można było ewentualnie nadrobić prze
przed meczem międzypaństwowych hymnów
myślną taktyką, ale to Już nie należy do spe
obu drużyn, a przy specjalnej kurtuazji —
cjalnie silnych stron popularnego obrońcy.
hymnu państwa, z którego wywodzi się sę
GRZECH ALBAŃSKIEGO
dzia.
Bramkarz Pogoni popełnił jeden grzech:
Trudno nam jakoś uwierzyć, by 1 tutaj ro
puścił drugą bramkę, którą mimo pewnych lę odegrała tylko... krótka pamięć.
trudności, absolutnie można było obron:ć. Zrę
Organizacja była zta i dobra. Zła o tyle,
habil.tował Się później kilkoma dobrami para że stadion Instytutu Wych. Piz., mimo wszy
dami, a byt przytem w wielu trudnych sytua stko. nie jest przystosowany do imprez o wy
cjach, gdyż w obronę polską — jak wyraził sokiej frekwencji. Dobrze, że w tych wła
się zwolennik soczystych porównań — włazi śnie warunkach umiano jakoś szczęśliwie opa
ło się jak w masło.
nować jeszcze masy tłoczących się dokoła bo
STARA PIOSENKA ZWYCIĘZCÓW
iska ciekawych widzów.
Rumuni byli niezadowoleni; uważali, iż gra
Prasa rumuńska odnosiła się do Polaków
li słabo 1 stać ich na coś więcej. Jest w tern bardzo poprawnie, a nawet z dużą dozą sym
naturalnie wiele przesady, a jeszcze więcej patii. Zawodom i poszczególnym graczom
zlej woli tej części epinjl, która zwalczała poświęcano wiele miejsca, robiono' na każ
skład I teraz, naturalnie nie mogąc przyznać dym kroku wywiady. Na meczu znaleźli się
się do swego błędu, teoretyzuje na temat co- również korespondenci pism zamiejscowych 1
by było, gdyby przyjął się Ich plan bataijl. zagranicznych. Niestety!
„Sporturilor“, dziennik sportowy Bukaresz
Ostatecznie, gdyby nie wybitnie słaba gra
naszych formacyj tyłowych, nie doszłoby się tu poświęcił w niedzielę spotkaniu Polska —
Rutnunja artykuł wstępny pióra dyrektora
zapewne tak łatwo do laurów.
Piłkarstwo sprzymierzonego z nami sąsia wydawnictwa p. Munteanu. Podkreślił on
da znajduje się w każdym razie na dobrej dro wielkie znaczenie kontaktu sportowego po
dze. System jaki stosowano w meczu buka między Polską I Rumunją, który powinien zre
reszteńskim wskazuje, że zdołano sobie przy sztą odpowiadać normalnym serdecznym sto
swoić nowoczesne metody gry i że stosuje się sunkom, jakie panują pomiędzy obu państwaje wcale sprawnie. Ponieważ trudno przypu
Tak więc wszystko byłoby dobre, gdyby
ścić, by stać było na to tylko reprezentację,
dochodzimy do wniosku, że i kluby rumuńskie z płacht poniedziałkowych pism bukareszteń
wyprzedziły zapewne nasze zespoły klubowe. skich ule biły w nas na każdym kroku tra
Skorzystalibyśmy chętnie z możności przepro giczne jyfry 4:1.
NARCYZ SUSSERMANN.
wadzenia porównań, I byłby czas najwyższy,
by doprowadzić wreszcie do pierwszych mlędzyklubowych spotkań, naturalnie poza grani
cami lekkiego kotanktu z Czemlowcaml.
Już graią
ARBITER MECZU
w hokeja na lodsie
Sędzia p. Ruż:c, którego Rumuni przechrzclII wedle swojej pisowni na Rujlca nie zyskał
Hoke'ści n emieccy dobrze zaczęli se
sobie sympatii naszych graczy. P. Ruźic nie zon. Drużyna Stade Franca s. która
byt może celowo wspaniałomyślny w stosunku . dała dwie lekcje dwu teamom treningo
do gospodarzy, ale faktem jest, że przeoczył wym bijąc je 5:3 i 3:1, składała się w
szereg foutów I jak twierdzą nasi gracze po przeważne! części z Kanadyjczyków i
zwolił Schlleru zastopować pitkę ręką przed wniosła ście kanadyjske walory gry.
(k więc przedewszystkiem wspaniałą
oddaniem strzału
grę ciałem. Taki Bessou mógłby nie
My mamy do niego pretensje o tolerowanie mieć kija i. byłby nieprzebytą zaporą
zbyt długo ordynarności Bindev, który nie po- dla ataku n emi-ckiego. Laframboiso

Berlin, w listopadzie, górowali
s
warszawianie nad swymi i równą pewnością można jednak
Przed spotkaniem pięściarskiem przeciwnikami
i
szlachetnością syl- stwierdzić, że w wagach półśredi postawą. Odbiło się to gtolniej, średniej i ciężkiej nie uratoWarszawy z Berlinem wyraziliś- wetki
i
my życzenie, aby jego przebieg u- śnem
s
echem wśród publiczności, walibyśmy (chwilowo) ani jednego
dowodnil naocznie berlińskim fa- zostało
;
zaś naturalnie przemilcza punktu.
•
chowcom, a specjalnie ekspertom ine przez prasę.
prasowym, że boks polski rozpo
Najmilszem doświadczeniem urządza czemś więcej, niż walorami
Kłamstwo wyniku z 1 listopada biegłego meczu był duch panujący
fizycznemi i psychicznemi swych 1935
j
razić będzie jeszcze przez wśród uczestników ekspedycji war
zawodników.
,długi czas. Pisaliśmy raz i drugi, szawskiej. Poczynając od pozio
Czy życzenie to spełniło się? .że Warszawa zarobiła sobie uczci mu i prezentacji kierownictwa, po
Tylko częściowo. Krytycy berliń- wie
,
na remis. Tak było w piątek. przez stanowisko tego kierownic
scy popadają przy ocenie wyczy Ale jeśli Warszawa i Berlin spot twa wobec zawodników i odwrot
nów pięściarzy polskich w starą kałyby
j
się w identycznych skła nie — serdecznego ustosunkowa
manierę. W poszczególnych wal- (dach kilkakrotnie, przeciętny wy nia się zawodników do swych prze
kach widzą wszystko: znakomitą ,nik brzmieć powinien 10:6 dla War łożonych, aż do ich posłuszeństwa
technikę i styl Polusa, technikę cio szawy.
.
Dlaczego? Rotholc, Czor- i zachowania, oraz harmonijnego
su Rotholca, taktykę i szybkość itek, Kozłowski i Doroba wygrać współżycia między sobą — wszy
Czortka. Ale gdy dochodzi do o- muszą
,
swe walki — to daje osiem stko wypadło wzorowo. To są rze
ceny ogólnej, do porównania wy- punktów.
.
2 pozostałe punkty za czy sąme przez się zrozumiał»: nie
czynów drużynowych, stwierdza pewnić nam powinien Polus, który straciwszy jeszcze z pamięci daw
się — dziś już może tylko między po doświadczeniach pierwszej wal nych. smutnych doświadczeń, chę
wierszami —- że Polacy siłą i od- j
ki z Arenzem, nigdy już nie powi tnie je jednak podkreślamy.
wagą nadrabiali inne braki. Ćo dzi- ,
nien z nim choćby remisować. Z
gil.
pokazał nadto błyskawiczne przeboje,
wniejsze, tak przemawiają w kra
które przyniosły mu wiele bramek.
ju, który widział nie tylko Polusa,
Francuzi demonstrowali nadto w eiką
Rotholca, ale i Sipińskiego, Kajnazmienność metod ataku, szybkość i pre
ra, Chmielewskiego. Majchrzyckiecyzję strzałów.
go. Arskiego, czy Torlańskiego.
Aie przedewszystkiem grę ciałem.
Przyznajemy, że masa bokse
etyczne roz»»ż
nla
*
te współPod tym względem Niemcy skorzystali
rów warszawskich ustępuje dziś
Ko, z Bukaresztem?
dużo, a nadto zrozum eli, że od dobre
go „body checking" a nie od driblingu,
frlawet bardzo wiele. Przegraliśmy bowiem jeszcze pod względem wyszkole
teinie dzięki brakowi szybkości w akcji, nia masie swych kolegów z Berli
Sezon sportów letnich, ma się na.siębiorstwa przez magistrat miasta]gdzie tkwi błąd, który uniemożli- zależa sukcesy.
VINES O AMATORACH
dyby atak nasz opanował lepiej tajniki no- na. Jeśli chodzi jednak o czołową, śląsku, jak i w całej Polsce ku koń- wojewódzkiego. Spółdzielnia „Sztu-1 wia robienie lodu,, o ile nie przyj
Kto jest silniejszy, amatorzy czy za
oczesnej gry, gdyby umiał kombinować w reprezentacyjną ósemkę, nie mamy cowi. Zainteresowanie ogółu skle-jczny
“ w Katowimie się go spowrotem na posadę, o
,--..j Tor Łyżwiarski
________ _________
______ niie
tayra biegu, stwarzać odpowiednie pozy- się czego wstydzić. Wprost prze rowało się w stronę jedynego w Pol cuch, ogłosiła — jak to z końcem czem znów decydujące w tym wy- wodowcy w ten sie. V nes uważa, że
Perry, Cratnm i Crawford mogą za
1 Oddawać t nich momentalny strzał, wy- ciwnie, stwierdzamy stanowczo, że sce sztucznego lodowiska, z które, ub. sezonu obszernie donosiliśmy— padku osoby, nie chcą słyszeć...
wsze pokonać jego, Tildena czy Nuesk wyglądałby zapewne- inaczej. Błędy ty- w ósemce Warszawy nie było ani go województwo śląskie powinno swą likwidację, przekazując cały]
Narazie wiadomo tylko tyle, że sleina. Ale tylko na kortach otwar
w udałoby clę choćby częściowo naprawić jednego boksera walczącego do te być dumne.
majątek, oczywiście, z zobowiąza-, zarząd toru zapowiada uruchomie tych. Na kortach krytych uważa 011
go stopnia bez głowy, co WeinInne zostałoby wrażenie z gry.
niami
władzom
miasta.
Dotąd
jed.
i
nie
go
na
sobotę,
dnia
9
b.
m.
w
przewagę
zawodowców za zdecydowa
Z wiarygodnych źródeł informują
Niestety, napastnicy nasi nie umieli tej hold, że żaden nie bał się tak prze nas, iż
ną. Wśród młodych talentów wyróż
* katowicki tor uruchomiony nak nagląca ta sprawa nie jest je- i godzinach wieczornych.
rtukl. Grali oni stosunkowo nienajgorzej. ciwnika. jak Tabbert.
nia on przedewszystkiem Budga. który
zostanie niebawem. Nowina pocie szcze załatwiona, gdyż Tor nie znaj Sądzimy, że zdecydowana posta niebawem może zdystansować Perry’eJeśli
kiedykolwiek
zwątpić
moż

i w każdym razie nie gorzej, niż w ostat
szająca, a jednak b. dziwna, gdyż lazł się jeszcze na forum rady miej- i wa p. prezydenta miasta nie dopu- go.
nich dwu meczach reprezentacyjnych, jednak na było we wmawianą sobie przez i
skiej.
| ści do dalszych targów osobistych,
Kareł Kożeliili objął treningi trzecli
fekt tego był żaden! Wciąż jeszcze zbyt pewne czynniki „wyższość raso-I otwarcie lodowiska uzależnione jest
Ma to jednak nastąpić w dniach • kosztem przesunięcia otwarcia jedy kandydatów czeskich do puharu Davi■lele traeysno czasu na opanowanie piłki, u- wą“. to przedewszystkiem chyba w przecież od definitywnego załatwię najbliższych.
Pocieszającym jed- i nej w Polsce, pożytecznej dla ogółu ; sa: Caski, Cejnara i Cernocha. Tre
sprawy przejęcia tego — jak
tożllwlano szybkiemu przeciwnikowi śclsg- czasie meczu Warszawa — Berlin.
nak faktem jest, że korporacje miei j placówki sportowej, (hr)
ning potrwa do końca grudnia.
Niemal
we
wszystkich
wypadkach
wiadomo,
zbankrutowanego
przed■ięcle w porę rezerw I zamknięcie dostępu do
skie zainteresowały się, dzięki ini-n
własnej bramki. Były i z naszej strony Ind
1 cjatywie p. prezydenta miasta, poie akcje, jednak nigdy nie miały w sobie
tsła Kocura uruchomieniem lodowi
^|u pierwiastków niebezpieczeństwa, Ile proska i odrestaurowaniem tegoż. Dr. I
3 w założeniu swem ataki Fhimunów.
] Kocur przyznał lodowisku 3.000 zł.
Cmra nowoczesna wymnga pierwszorzędnych
subwencji na otwarcie.
przygotowań do O imp ady
-włydet. Pod tym wzgięek-m ustępowaliśmy
toczą się w dwu związkach
Gruntowny remont toru jest na
Z nieprawdopodobną starannoś strzowle z Henley, 1 stworzy o■h tlasę Rumunom. Jeszcze zadowolić mógł
P.ZL.A. obradowa! w dniu wczoraj
Wyjazd polskich zawodników do Bu ukończeniu. Prócz samego budyn cią zabrały się niektóre związki sady kombinowane tak jak na
Ko tako Piec, natomiast Kisieliński, który
ku.
odnowiono
sale
i
urządzenia
szym nad nowym torem, którym kro- dapesztu
i
na specjalny trening został
do przygotowań olimpijskich.
Cambridge — Oxford, trudno bę
■hodzi u nas ogólnie za element bójowo- czyć ma praca związku nad rozwojem przez
;
P.Z.L.A. zadecydowany. P.Z.L.A. techniczne.
Najintensywniej oczywiście pra dzie sobie poradzić z Anglikami.
■l, na stadjonie bukareszteńskim jakoś zu- sportu wszerz po uchwaleniu nowych inajprawdopodobniej wyśle Kwaśniew
Nadzorcą toru z ramienia korpoWe Francji Cercie d‘Aviron de
zasad polskiego sportu. Omaw.ano ską.
•
Waisównę, Plawczyka i Gierutto racyj miejskich będzie p. wiceprezy; cują Niemcy. Trener Gehrman uzu
niektóre luki nabytkami z Nantes ze swemi trzema osadami
r ZGON PREZESA KRAKOWSKIEJ sprawy nowego programu z uwzgley ioraz Zakrzewskiego z Bydgoszczy.
dent Szkudlarz, sprawy techniczne)'! pełnił
Essen, Królewca, Lubeki, Kolonii mistrzowskiemi w ósemce czwór
dnieniem współpracy z okręgowemi
•
załatwiać będzie p. Lubina, a p.■
„MAKKABI“
urzędami czy komitetami w. f.
[ i Poczdamu i zgromadził ich już w ce bez j ze sternikiem zajmuje to
V poniedziałek rano zmarł w KraRównocześnie omawiano kwestję zlej
Przygotowania olimpijskie w narciar- radcy Widuchowi poruczono admi [ grupie Griinau. Jest tam 23 wioś samo stanowisko co w Szwajcarii
|
prezes „Makkabi’* inż. Józei Li- sytuacji w sprintach. I w tym kierun stwie krystalizują się coraz bardziej. nistrację.
larzy którzy stworzą ósemkę, RC Zurych. Nantes trenuje pilnie.
. Zmarły od szeregu lat stal na ku ma pójść akcja związku, który ma Dziś jest już pewne, że do Pcrlski za
Na tern miejscu nie od rzeczy bę-j'czwórki
‘
i dwójkę j pozostaną ra- Bracia Vandernotte pojadą też naton i w głównej mierze przy- zamiar wykorzystać tegoroczne obser wita niebawem trener
austrjacki dzie dodać pogłoski, lansowane;
Skulerzy pewno na Olimpiadę i trenują na
ę do jego rozwoju.
wacje trenera Petkiewicza podczas jp- do zjazdów i norweski do skoków 1 bie- przez wtajemniczonych: nowe wła.!izem przez 9 miesięcy.
to tto Saj,
z ««’I|S^sSaJz‘Start?™? Sekwanie, tak samo skuller Sau
ifestacyjnym pogrzebie wzię- go podróży do Niemiec, gdzie miał [I gów.
tysiączne rzesze sportowców, zwrócić uwagę specjalnie na tę kwe
chomiemem maszyn. Zwrócono się
e s,9 * aul z rranKturtu roz rin.
Zawodnicy grupy olimpijskiej z St. jak
się
okazuje,
do
Brneńskiej
*
Fa
1
dz,e,ony
z
.
e
zwykłjw
partreprezentanci Związków i stję.
Węgry po latach mrówczej pra
Marusarzem i Br. Czechem na czele
rtowych. Wśród licznych
W zamierzeniach związku na najbliż przebywają obecnie w Pięciu Stawach, bryki Maszyn która urządzeń e do.i"eren\ od dwójki a przydzielony cy doprowadziły do tego, że w
‘dniały szarfy KS. Cracovia szą przyszłość jest też wybudowanie gdzie są już zupełnie znośne warunki starczyła. Ćzesi żądają za przysła-! kapryśnemu na skulu Schaeffero- ósemce, czwórce i obu dwójkach
kiego okręgowego związku specjalnego boiska lekkoatletycznego .śnieżne. Wycieczka, którą ostatnio od
mają
zespoły zupełnie równej kla
A„eł,u „AA-tw Warszawie, boiska, któreby dawało byli — przez Gładką Przełęcz, Zawo nie montera tak wielkiej sumy, , ____
_
______
kierownictwo sy. Już w roku 1935 były dwie
oddała
„Makkabi“ oraz klubu prze zawodnikom maximum dobrych wa ry. Wrota Chałubińskiego i Szplgiaso- że
że nie
nie można
można się
się na
na nia
nią znodzić.
zgodzić. Po
Po1' Austria
dla uzyskania dobrych wyni- wa Przełęcz — świadczy wymownie dłuższych poszukiwaniach znale., przygotowań Anglikowi Arlettowi, ósemki klubowe które musiały ro
ad trumną wiceprezes dr. Wis- runków
.........
podkreślając zasługi zmarłego, ków.
o dobrej kondycji fizycznej.
ziono maszynistę, który coroku 1 który musi jednak sporo czasu po zegrać 20 wyścigów aby przeko
święcać na lawirowanie między nać się który jest naprawdę lepszy.
Cenna inowacją, o którą walczyliśmy był zajęty przy uruchamianiu toru.
już od wielu lat, jest wprowadzenie Ten znów wzbrania się pokazać, i antagonizmami klubowemi. Do o- Węgrzy w przyszłym roku starto
[bozu treningowego wejdą zapew wać będą przed Olimpiadą tylko w
przez PZN odznaki narciarskiej za
ne bracia Kopetzky, mistrzowie meczu Berlin — Wiedi ’. — Buda
sprawność w biegach zjazdowych.
I Europy z r. 1934 w dwójce bez peszt. Pozatem pracować będą w
Wyznaczone zostanie na terenie gór
Speclalne plakiety projektuje P.Z.T.K. |
. Szczypiorniści Pogotti po- Sędzia p. Kupę. K. S. Union (Gdynia) polskich
10 tras klasycznych. Biegi te
! sternika, dalej skuller Hasenoehlr najgłębszej tajemnicy — na zasko
di silny zespól Jugendkraftu „Pe- — Sokół (Wejherowo) 14:0 (7:0).
niewątpliwie bardziej będą odpowiada dla wszystkich uczestników i organl-| i wreszcie Viking (Linz) w dwójce czenie
Doskonała
gra
mistrza
ki.
C
Pomo

faii?’, w stosunku 6:3 (6:0). Mecz
ły gustom szerokiej publiczności, niż j zatorów wyścigu Warszawa — Berlin.
Świetna czwórka bez sternika
na wysokim poziomie.
(hr), rza. który wypad! zarówno zespoło męczące, sprzeczne z duchem narciar i Ostatnie posiedzenie P.Z.T.K, upły: i czwórce.
Z Włoch nadchodzi wiadomość, Szwajcarii zaczęta już treningi.
ftorrów. Pele Zachodnie—W. S. V. wo, jak i indywidualnie wzorowo. Sę stwa turystycznego próby „langlaufu". nęło pod znakiem orientowania preze
sa płk, Gebla, który wrócił z urlopu, z że mistrz Pullino di Isola dTstria Tak samo skuller Studach. Poza
a—Wieś 8:2 (3:0). Piękne zwycię- dziował p. Gniech. W. K. S. — Strze
działalnością związku podczas nieobec mimo kryzysu, który przeżywał tem Szwajcaria nosi się z zamia
szczyplcrnistów Skarboferrnu, dla lec 1:1 (0:1).
Bramki dla W.K.S. samobójcza, dla
ności prezesa.
ych bramki zdobyli: Lempka (3),
w tym roku nie rozpada się. A rem stworzenia osad kombinowa
Mach. Przewaga Strzelców,
Józef Pisarski, znany pięściarz war
•
gorczyk i Adler (po 2), oraz Zyw Strzelca
wiec w roku 1936 wspaniała osa nych i rozpoczęła już przygotowa
zwyżkę formy. Sędzio szawskiej Skody, wystąpi (po rocznej
(1). W przedmeczu rezerwa Pola wykazujących
Kalbarczyk wyjedzie na treningi do da będzie startowała już ósmy se nia do zmontowan’a ich.
wał n. Kupę.
przerwie) na meczu Skoda — Gwiaz
. pokonała rezerwę W.S.V. 3:1.
KUTNO. Sokół — Strzelec 5:1. Lokalne
który rozegrany zostanie w sobo Oslo już za dwa tygodnie. Ma on za zon i będzie chciała powetować
Z egzotycznych gości olimpij
rtuzy. Rezerwa (Gdynia) — So- derhy <l»ly zasłużone zwycięstwo Sokołowi. da,
sobą solidną „zaprawę suchą“.
niepowodzenia roku
bieżącego. skich zobaczymy na wodach Ber
Sokół — Kutoowlanka
Spotkaniem tym tę, dn. 9 b. m. w sali Coloseum w War
(Kartuzy) 3:0 (0:0). Zaw. tow. mistrz
Polska będzie mogła zorganizować «, ,
Furonv w dwójkach
Kutna godnie zakończył sezon.
szawie.
Igrzyska kobiece w r. 1938. Kontrkan-,Mistrz . cur0Pv. w awójKacii ze lina osady Peru i Japonii.
’ i dla Rezerwy: Rzeżniczek, KaZNÓW CI KIBICE!
Międzymiastowy
mecz
plng-pongodydaci — Wiochy 1 Austria — nie śpic sternikiem Buzintorc \ enezia treDROHOBYCZ. Kadlmah (Borysław) — Ju
’ ’ ' Baczewski. Sędzia p. Wer
nak 3:2 (1:1). Zaw. o puhar PW i WF. Ora wy Warszawa — Lwów rozegrany zo szą się z powtórzeniem swej oferty. ] nuje już. pitnie.
uchliwy.
bardzo brutalna, szczególnie ze strony go
GOTÓW DO NOWEGO TRIUMFU
wn. K. S. Strzelec — K. S. spodarzy, których nie umiał pohamować sę stanie w niedziele, dn. 10 b. m. w hali Ponieważ jest to impreza kosztowna,
Anglja zorientowała się po txł(3:1). Sensacyjna porażka dzia inz. Chomyszynlcc. Po zawodach fana Gwiazdy (Leszno 74). Barw Lwowa wymaga 50 — 60 tysięcy złotych sub- rażkach z rąk szwajcarskich w
Dwukrotny m strz ollmmijski w pró
zwolennicy gospodarzy, niezadowoleni bronić będą: Loewenherc. Pohoryles i
hnicznie Gdyni. Strzelec ztyczni
amapiTIarnM$rto kpneilvitI±4kJ ‘HenJey- że tru'dno hedżle coś zr°- bce konia por. Pahut de Morange, star
zasłużonego zwycięstwa gości, wdarli się Kühl, zaś Warszawy: Finkielsztein,. Je
ambitnie. Bramki zdoby- na boisko i pobili graczy Kadlmahu. Jedynie
.Kę’?zl«"S?ofmia
ob^
z osadami klubowemi. które tował ostatno na turnieju w Holandii,
odnosząc dwa sukcesy: tiu klaczy i Pa
Bochentyn 2 i Bittner 1, dzięki energicznym zarządzeniom Komendan zierski oraz zwycięzca eliminacji: Roj
ta PW 1 WF pp. por. Sieczkowskiego I por. zen-Grodnickf.
deracji Ilu
na lgrcystcacu
Igrzyskach ucriinsaięn.
berlińskich. mu
Ktostartują
w Henley.
Jeśli jednak nienka jak tv’1 i wałachu Icarus. Por.
ucratj:
i
Nowacki 2. Tandecki l i Na Starowicza
oraz funkcfónarjuszy PP. ekscesy
i» r»«
i„>teTaT«.4ł;«>eTn odstąpi
Eliminacja ta odbędzie sie w czwar- «,
wie
czy »i«
nie hvfnhv
byłoby i«
to najszczęśliwsze
Odstąpi ona od
Od zasady, że na Olim
Ohm- de Morange gotów jest do zdobycia po
p. Gijiech. b. dobry. j na boisku nie przybrały większych rozmiapiadzie tura,
barw Ansflji
bronio, ml.
mi- raz trzeci złotego medalu w Berlinie.
tek dn. 7 b. ni.
wyjście
imiaiA»!!»
Anonli, Hronia
yyjście Zz sytuacji.

•

Czekamy na otwarcie lodowiska

Szczegóły przygotowań do sezonu jedynej w Polsce placówki

Rozmowy irzfOoiimpitsktc

kraju

Ostatni etap wioślarskich
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Boks
ma i drugiego Louisa
Sylwetka nowego mistrza świata wagi półciężkiej
gadnąć to było tem łatwiej, że w|z Art Lasky‘ni, wygrał ją i w ten
maju tego roku dostał już raz od sposób dobrnął do Baera.
roku bieżącym Lewis star
Lewisa porządne baty i czarny I
chłopiec nie zdetronizował go tyl tował 10 razy. Zadał 5 nokautów,
ko dlatego, iż była to wajka „noti- resztę wygrał na punkty, bijąc,
jak już wspomniałem m. in. Boba
titular“.
Oczywiście interesuje Was dro Olima.
Tak oto przedstawia się jego re
ga. jaką zrobił John Henry Lewis
kord.
Meczów — 43, wygranych
do zeszłego tygodnia, do mistrzo
k. o. — 21, na pkt. — 17, remisy —
stwa świata.
Zaczął w r. 1931-szyni. Rozegrał 3 i dwie porażki na punkty z Rowtedy 9 walk, zadając 5 nokautów senbloomem i Braddockiem, a
i bijąc czterech panów na pkty. Za więc obie bynajmniej niekomiproden z nich nie był gwiazdą. Pierw mitujące. Znokautowany, jak wi
szy „lepszy gość“ w karierze Le dzicie, nie był nigdy.
Cóż jeszcze? Chyba wszystko.
wisa — to, w r. 1932-gim, Fred
Lenhart. Oberwał k. o. w 4 run Możnaby tytko powiedzieć jesz
dzie. Potem dostała z jego rąk la cze, że w boksie amerykańskim
nie na p-kty trójka weteranów: przychodzą „tłuste lata“ na mu
Yale Okun, Lou Scozza i Jimmy rzynów. Joe Lois zapoczątkował.
Braddock (ten sam!). Pierwszy Dawno niewidziani na czele muraz potknął się Lewis dopiero na!: rzyni, mają wzięcie u publiczności,
ówczesnym mistrzu Rozenbloomie, ! napędzają forsę do kieszeni manaprzegrał w 10 r. na p-kty. W r. i gerów i matchmakerów. Zobaczy1933-citn z 7meczów jeden zremi-jimy co będzie dalej. Może powtósowa! a 6 wygrał, bijąc m. in. ii11 rzy się okres przedwojenny, kie
Maxie Rosenblooma! Wreszcie w i dy czterema najlepszymi pięściąroku ub. stoczył 11 walk, wygry ' rzami świata byli czarni chłopcy:
Johnson,, .Langfort, Jeanette i Sam
wając 6 przez k. o., 2 na p-kty, 2ii ______
pięknie,
remisując, a przegrywając tylko jej! Mc. Vea... Wtedy
...—, będzie
- ------ -----------dn.ą z Jimmy Braddockiem. Ta nie' kolorowo, ale Jankesi napewno
spodziewana porażka Lewisa stała!stracą humor i kto wie czy nie
się odskocznią dla Braddocka, 'któ- zaczną strzelać...
Al. Rehsza
zwisko Jego nie powinno być dla ry otrzymał niedługo potem walkę •
Was zupełnie obce, gdyż, kiedy w
listopadzie ubiegłego roku Bob
Olin zdobył champjonąt wagi .pół
ciężkiej napisaliśmy odrazu: „Wo
bec doborowej stawki, jaką two MIELEC. Strzelec (Tarnobrzeg)—Repr. Mięt , dla
i
pokonanych — Kolasa, którego pod koniec
rzą postępujący za Glinem Knight, _.i 2:1(1:1). Zasłużone zwyelęstwo Strzelca, w I meczu, za zwracanie uwag sędziemu, arb.ter
Ajenci
ivniii ucliiv k,6rent wyróżnił się Czermiński, Geruia i Kra- usunął z boiska. Sędziował poprawnie p.
Sliucco, J-U
Al
ner i1i Jolm
zvi Ga
yanci
jwiiii Henry.
i
w „tM-onie. Bramki strzelili Mączka, Sa- Frajfeld.
Bokserzy KSZO po zdobyciu mistrzostwa
Lewis, wydaje się wątpliwem, aby wlekł oraz Solarski. Sędzia p. Górecki,
drużynowego Okręgu Lubelskiego, zgłosili się
zdołał on Się utrzymać długo na1 Jamom
K do
drużynowych mistrzostw Polski.
zdobytym tronie . Utrzymał Się carskim (Hetman). Kasprzakiem (W. K. S. 1 KOŁOMYJA. Oficerowie — Old Boye «:2
(4:0). Oficerowie okazali się wcale dobrze
ly rok to znaczy dotąd, jak długo
zgrani. Bramki zdobyli: Ciszek i Kogut po
W myśl przepisów, mógł chować I energicznie p. Kitka Maraton — Amatorzy dwie, Michowicz 1 Antonów, dta Otd - Boyów
—
rzuca' Kobyliński 1 Bakes. Sędziował p. Pudlo.
swój tytuł w zanadrzu, nie rzuca-1
ZNÓW PUBLICZNOŚĆ NA BOISKU
jąc go
'go na szalę walki.
Ii wagę. Obie drużyny nie wykorzystajy rzutów
NOWY SĄCZ Tarnovla — Strzelecki K. S.
CzekałJ1 ^0^^^^^^
8:3 (5:1). Mistrz kł. JB Tarnavia zademon
Lewis czekał cierpliwie. Czekał,
strowała grę na wysokim poziomie, lecz Strze
lecki nic zasłużył na tak wysoką porażkę.
aż ostatnio Shucco> spad! na 5 miej istl
ski
n«™«»«.
nerwowo.
Al Gai-I
sce w tabelach, a Kciiirht
;i .7.
2_L z powodu nie przybycia drużyny strzelec- Bramki: Krawczyk 5, Las 2, Berych, oraz
м • •
r J W«t » Lubartowa na zawody z Hetmanem o Tremberki, Leśniak i Szlaga. Sędziował p.
Mn:«ie7v Lud
I
ner jeszcze niżej. „Mniejszy
 «ejócie do kl. B., Hetman uzyskał 2 punkty FIrlleińskI b. dobrze.
BYDGOSZCZ. W finale o mistrzostwo kla
wik“ znalazł się tuż za plecami

Lewis, ale czyta się: Luis, a zna
угу: Ludwik. Joe Louis piszę swo
je nazwisko z francuska, ale znac«y ono to samo. Boks amerykań
ski a z nim i światowy rpa więc
JJaraz aż dwu Ludwików i to nie
byłe jakiego 'kalibru. Joe „Ludwik“
Jest większy i niewątpliwie bar
dziej utalentowany, mniejszemu
№dnak też niczego nie brak. A pod
Wieloma względami są bardzo do
*lebie podobni. Jak bracia. Obaj
psami, obaj smarkacze po 21 za
ledwie lat, obaj mają dynamit w
I Pięściach. Na cześć
większego
••Ludwika“ wylano już na obu pól
kulach morze atramentu. Więc teTaz dla odmiany kilka stów o tym
drugim.
t John Henry Lewis urodził się w
OSTRÓW WLiKP.
Ostrovla — Ollmpa sy C. K. S. „Poczta" wygrała z „Amato
Zgadd£lĆ’ ,iS (Poznań)
’-os Angeles 1 maja 1914 r. Mierzy uT\itn^trn
(Poznań) 3:0.
3:0. V.
V. o. Olimpia
Olimpia po raz drugi rami" w. o. 3:0. Niesubordynacja graczy
'».„««„la |Ostrwią
„ Qstrovia
„Amatora" zmusiła sędziego p. Przybysza do
nie przyjechała.
I — (jun.)
*80 cm. wzrostu, waży 79 kl.g. 'Na- Bob Ol <1 tylko wejdzie na r ng ja- ...------»u ornato co zakończył by przerwania meczu przy stanie 3:0 (2:0).
ko champion świata, a opuści go ja I się
-i? sensacjo: Ostrorla
STARACHOWICE. SKS — Proch (Pionki)
I zdołała wyrównać do
ko zwykły obywatel U. S. A. Od- piet» w ostatniej minnee. Ostroyia (jtut. II) 5:1 (3:0). Mecz o puhar fabryk uzbrojenia.

Piłka zagranicą
„FAIR PLAY“ ANGIELSKIE
1 tyslawa ?łL,SK P lzn° T
Przed pewnym meczem puharowym’Slav:a 3:1 Slavia — !K1 a dno 3.0. Promanażer zawodowej drużyny angiel- ^«J°v ~ [eplitzer FK 3:0. Nachod -~
Victoria PJzno
sklej wygłosił następujące przemówe- DFC
npr 4:0,
A‘n Saaz — Vir««ri.
Pir.no 1:1.
j.i.
Kolin — Zidenice 1:1.
nie do swych graczy:
Włochy: Alessandria — Napoli 2:3,
Nie potrzebuję wam mówić o donio
słości tego meczu. Ale cokolwiek nastą Ambros ana — Triest na 5:0, Torino —
pi, nie zapominajcie, że jesteście Spor Palermo 5:0, Bolesna — Brescia 1:0,
towcami, że lepiej przegrać, przestrze Roma — Bari 0:1, Lazio — Sampierdagając prawideł, ntż wygrać, uciekając rena 5:0, Genova — Milano 3:3, Pieren
sie do środków niedozwolonych. Ale... tina — Juventus 1:1.
W meczu piłkarskim Holandia poko
nigdy też nie zapominajcie i o tem. że
o wiele łatwiej pobić dziesięciu graczy, nała Danię w stosunku 3:0.
W mistrzostwach Franci! nastarUa
niż jedenastu.
zmiana
W mistrzostwach Angljł po remisie iimnua lidera. Sete pokonany przez
Sunderlandu i zwycięstwach Hudder-, Olympique (Marsylia) 0:1, ustąpił rmej
słletó i Derby County, te trzv drużyny ; sea na czele tabeli C. S. Metz. Który
(Roubaix) 3:2.
znajdują się na czele tabeli, mając idenlpobił
—Excelsior
₽
KLĘSKA PROROKÓW
tyczną ilość punktów — 1S.
W mistrzostwie Węgier Ujpest zre
Proroctwa w spore o nie są zajęciem
misował z Hungarią wobec 18.000 w'-| wdręcznem. Piłkarz belgijski, Goedzów. Hungar a prowadzi w tabeli, tinck już w roku 1908 został uznany
przed Ujpestem, który ma o jeden re-v‘i za zbyt starego do reprezentacji. Tym
mis więcej. Obie te drużyny njje prze-l czasem grał on w n ei' jeszcze w roku
grały ani jednego meczu, natomiast ! 19’5.
Ferencvaros utrać 1 już 5 pkt. w dwu
Tilden też nie znajdował łaski w oprzegranych i jednym remis e.
| czach krytyków. Już w roku 1919 uW mistrzostw'e Austrji Vienna nieo-,1 ważali on jego karjerę za skończoną.
czekiwanie przegrała z Faworitner 0:1 Teraz jest rok 1935 i mogliby mu po
i strac:ła szanse na zdobycie prowadze zazdrościć ws'zyscy ten-siści śwata.
nia, Admira bowiem zremisowała tyl 1-sza SZEŚCIODNIÓWKA EUROPY
ko z Fior dsdorfem 3:3, a Rapid stracił
punkt w spotkaniu z Waekerem. FC rozpoczęła się we wtorek o północy w
Wien po zwycięstwie 4:1 nad Lberta- Paryżu. Honorowym starterem był Ju
les Ladoumegue. Startują wylączn e
sem wysunął s'ę na czwarte miejsce.
W mistrzostwie Czechosłowacji wy szosowcy Franci'. Belgji, Włoch, Nie
niki były następujące: Sparta — Bra- miec. Holandii i Hiszpanii.

p. P. członkom ekspedycji bokserskiej Warszawy i piłkarskiej
K. S. Kuch, przesyłamy ta drogą podziękowanie za miły dowód
pamięci w postaci pocztówek z Niemiec

Biuletyn üjqodniowij z prowincji

— R. K. S. Naprzód (Ostrów jur.) 4:0.

Bramki dla zwycięzców: Ora wiec 3, Zbroja
I Mosur. Sędzia p. Kazibudzkl poprawny.
TORUS'.
Druga runda o mistrzostwo To

runia: TKS — Jedność 2:1, Gryf — Grafika
ODPOWIEDZI REDAKCJI
10:0 (5:0).
P. R. OsL, Gdynia. Pros my podać! WŁOCŁAWTK. Piogpong: Jutrznia — HaW ub'eglvm tygodniu przeprowadzi z ra
dokładny adres. Listy poczta zwraca. pocl 4:3; wygrali Szta-nberg (J) Gnslorówskl mienia P2XA p. Cejzik treningi lekkoatlety
(J)
Poznański
(J)
Kaufmao
(J)
Rubuisztein
«■ ;■
P. H. Krenc, CJ;elin. Prosimy nadsy (H) Krakowski (H) Echler (H). O. M. P. — czne w hali sportowej Oitr. Oś. WF — w któ
rych brali udział wszyscy lekkoatleci i lekkołać. Pismo skierujemy pod adresem < Hapoel 4:1; zwyciężyli: Żółkowski, Bogdań- atlslkł.
I ski, Przybyłowski, Jackowski, wszyscy z O. . , Na otwarcie sezonu bokserskiego odbyty się
Pana.
M. P. I Krakowski (H).
zawody między drużyną mistrza Polski Wartą
P. Jan S. Chełmno. Inowrocław na
STRYJ. Pogoń — Polonja (Przemyśl) 1:1 a Gryfem 12:2. Koziołek blje Wypljewskieleży do okręgu poznańskego.
(1:1). Pogoń bez Legaszewskego, przyczetn go. Dutkiewicz rem. z Grabowskim I. Kruszy
już w pierwszych minutach Zostają kontuzjo na znokautował Serożyńskiego. Gnioth — Le
P. Lucjan H„ Gdynia. My też otrzy wani
Baran i Oabara. którzy do końca już szczyński w. o. W walce towarzyskiej Le
mujemy wiadomości olŁmpijsk e wprost tylko Ąjatystuią. Bramki dla Pogoni Pary- szczyński znokautował Gniotha w drugiej rundla gości Siuda. Sędziował dobrze p. dz’e. Mistrz Polski, Szymura, zwyciężył na
z N eniiec i to od naszego koresponden lak,
Nilssenblat. Pogoń — Pogoń I b. (Lwów) 1punkty Łukowskiego z Astorji bydgoskiej.
ta. P erwsza próbka mizerna, historyj 2:0OSTROWIEC
(1:0). Gospodarza
bez
Legaszewskiego
KIEL.wzmocnieni
KSZO
—kilkoma
T1JR 8:1i j PRZEMYŚL. Hagibor — Znlesienezanka
Łjyowlanle
ka stara, mocno upiększona, źle nap sa Gabary.
• - - 5:1
M (1:1), o wejście do W. A.
4:1). Bramki
dla zwycięzców:
Głowacki li3, | (Lwów)
gowymi. Bramki zdobyli Malina z karnego
-------- <> _ w|ny b> jjabego bramna. Nie drukujemy.
i Parylak. Sędziował p. Grabowski.
„Świętochłowice". Nie mamy pre^
tensji
ani
do
Pana,
ani
do
Polonji.
Wia

BOB OLIN
Artykiewicz
i Ludwikowski
poPRZYNIESIE
2 1 Baran U, ' Lwowianie
przegrali
SOBOTNI
NUMER
M.
IN.
BILANS PIŁKI NOŻ
domość o Św rku sprostował śąiy i po
Zdetronizowany przez
staramy się by nie wprowadzono nas
NEJ I LEKKIEJ ATLETYKI NA POMORZU.
4 mistrz świata wagi półciężkiej więcej w błąd.

W dalszym elęga Wyslrawlcznego turnieju
<óóemkowego (8 i S runda) osiągnięto wy
niki: Sasi H. — Hagibor I! 1:0, San 111. —,
San I. 1:0, Czuwaj Tl. — A. K. S. 0:0, Czu
waj I, — Rolna 1:1, Czuwaj II. — Polonja
II. 1:0, Czuwaj 111. — Orze! 1:0. Hagibor
II. — Polna 0:1, A. K. S. — Sazi 11. 3:0,
Czuwaj 1. — Czuwaj III. 1:0.
Ruch — Orze! 1:0, Elektrownia — San II
3:1, S. K. S. .,28" — Hagbor II 1:0, Polonją
III. — San 11. 2:0, Ruch — Hagibor II. 1:0,
S. K. S. — Polonja II. 1:0, Polonja III. —
Orzeł 1:0. Ektitrowmia — San III 3:0, Czuwaj
I. — A. K. S. 3:0, S. K. S. „28" — Polonja
III. 1:0.
PABJANICE. Pabjanfcki Klub Sport. „Bu
rza" zdobył zdecydowanie tytuł mistrza kl. B,
gromi« ostatniej niedzieli Widzew U 8:0
12:0).
BIAŁYSTOK. Naprzełaj 5000 m. 1) Półto
rak (Jag.) 15:038)5, 2) Zlmnoch (Suprailanka)
15:24, 3) Jakóbczyk (Zw. Strz.).
NsptzełaJ pań 1000 m. 1) Kwaslborska
(Supr.) 3:4», 2) RIerwonicka (WKS Grodno)

3:57, 3) Walicka (Supr.) Z Białegostoku nie
startowała ani jedna zawodniczka. Kwasiborska zasługuje na uwagę: ma bardzo płyn
ny i skuteczny styl, co pozwala jej uzyski
wać na 800 m. 2:35 — 2:40.
Pitka nożna: KPW Ognisko — —Rezerwa
(Biskra Podh.) 5:1. O wejście do ki. A. Sę
dzia p. Grynberg.
SPORT W SUPRASI.1T
Kilkutysięczna zaledwie osada fabryczna
Supraśl koło Białegostoku coraz bardziej od
pewnego czasu, zaczyna zagrażać hegemonjl
klubów białostockioh.
Dotyczy to przedewszystkiem lekkiej atletyki. Zawodniczki i
zawodnicy „Supraślankl“ nie opuścili bodaj
ani jednej imprezy sportowej bez zagarnięcia
kilku czołowych miejsc klubom białostockim.
Zasługa to nietylko zawodników, lecz przedewszystkiem burmistrza m. Supraśla p. OleJniczakowskiege, który nie szczędzi wysiłków
dla dobra sportu. Dzięki jego inicjatywie i
poparciu systematyczne treningi odbywały
się w ciągu całego sezonu, a zaprawa zimo
wa przewidziana jest na całą zimę. Oby ta
kich protektorów sportu było więcej.

ASP1RINA
r

pyccCukcj.it

Tak /est, Aspirlnę wyrabia się
obecnie w kraju i to na pod
stawie oryginalnych przepisów
fabryki „Bayer“.
Znaczek w postaci krzyża
bayerowskiego ręczy za czystość
i tożsamość

ASPIRINY

Do nabvcia <.»• wszystkich aptekach.

■ Cena za 6 tabl. obecnie już tylko 90 gr., za 20 tabl. Zł. 2.25

|

kala większego zbliżenia, ale przecież byt czas,'mu do głowy czyby nie złagodzić nieco brzmię-1
— To się może zdarzyć każdemu — uśmiechkiedy okazywała mu pewną sympatię, kiedy go- nia jednego z podpisanych listów, a adresowane-!nął się Zgoda. — Proszę, niech panowie zanią
dziła się na cukiernię i pozwoliła się później od-' go do krakowskiej Surmy, której moralnym opie- miejsca. Jak panów zawiadomiłem, otrzymałem
prowadzać... I raptem zaczęło się wszystko psuć, Runem w stolicy był Szarża... Na wszelki wy- list od pana Werdla. Pisze mi, że nie podejmuje
i ucięło się. Teraz, patrząc na rzeczy już z pewnej padek... Drobna grzeczność, a może się opłacić się zestawić składu na Węgrów bez Kurzawy,
odległości, pan Jan zdawał sobie sprawę, że nie na walneni zebraniu...
(Myślę właśnie — zwrócił się do Szarży — czy
Nie zdążył już tego uczynić, bo w przedpoko- pan zbyt surowo nic ukarał tego chłopca. Czy nic
dowieś« z życia piłkarzy
43) wszystkiemu jest winien Jankowski. Nie, trzeba;
to przyznać uczciwie, że nie! Nie było go jeszcze ju rozległ się dzwonek i za chwilę wszedł do se- wystarczało dać mu nagany, zamiast dyskwaliw Warseawie, gdy cały ten flirt (niestety, tylko, kretarjatu mec. Zgoda.
fikacji?...
fikacji?...
Termin meczu rewanżowego Liga — Buda
flirt!) urwał się i rozwiał niewiadomo czemu...
— Dobry wieczór!...
Pan Nepomucen zastanawiał się przez moment
peszt zbliżał się szybko, a opinja sportowa, t. zn.
— Moje uszanowanie panu mecenasowi!
__________
W,.vs„a. się, że Zgoda zna
co
odpowiedzieć. *zDomyślał
Dp. Midorowicz, Dziobek i falanga pomniejszych Argentyńczyk dokonał reszty, to prawda, ale
— Długo pan czeka? Zdaje stf, że się nie istotne
istutne przyczyny niespodziewanego wvroku
wyroku na
Mistrzów pióra, nie mogła z kapitana związko przeważyło szalę wcześniej coś, czego pan Jan
nie
mógł
zrozumieć,
coś,
co
stało
gdzieś
poza
ni

spóźniłem
—
sumitował
się
Zgoda.
(Kurzawę,
gdvż
gdyż w Lidze mówiło się oddawna
wego wydusić ani jednego słowa na temat skła
mi... Przeznaczenie, do djabła, „wyrok losu“?...
— Ależ skąd! Pan mecenas jest jak zwykle 0 zażyłości, w jakiej mecenas pozostawał z Jandu naszej reprezentacji. Krążyły co do tego naj
Horewnicki
zgiął się r
pod
tym wyrokiem i dziś.
_______
_____
_ ...............
. ' punktualny co do minuty. Ja przyszedłem wcze- 1kowskim.
------ •->— Jeśli
i
.....................................
tak naprawdę
było, tembardziej
rozmaitsze plotki, ale nie było sposobu dowie
już nawet nie zrywał się do lotu. , Zrezygnował, śniej, aby podpisać wychodzącą korespondencję... zależało inu na opinji człowieka nieugiętych za
dzieć się czegoś konkretnego. Trzeba było zatem j
Rozgrzeszał przyteni powoli Jankowskiego. Był
”"*
|No
i
i cóż tam piszę nasz kochany kapitanek?...
sad, co, w jego pojęciu, najwięcej cenił w nim
Czekać na tradycyjny ostatni przed meczem po w tym stanie ducha, kiedy wzgardzona miłość]1
— Zaraz panów zapoznam z treścią jego listu. Zgoda.
niedziałek, który normalnie, już od lat, kładł kres
traci swe siły wybuchowe, kiedy gniecie tylko Ale cóż to nic widać pana Szarży?
— Jakto, panie prezesie?—udał głębokie zdu
Podobnym tajemnicom. Wieczorne wydania po
i uciska, jak kotlet wieprzowj' spożyty tuż przed
— Pan Nepomucen nadejdzie lada moment. mienie. — Mamy tolerować obniżanie autorytetu
niedziałkowych dzienników przynosiły wtedy na
zwiska wybrańców p. Krzysztofa Werdla ze Ślą snem. Ale porozmawiałby z Liii. Ot tak, po przy Omawia w domu z zastępcami swój zatarg ho sędziów na boisku? Musiałem stać na straży dy
jacielsku. jak starszy brat... Nie miał okazji. Od norowy...
scypliny!...
ską, osiwiałego i wyłysiałego w bojach piłkar
chwili gdy Zgoda przydzielił do sekretariatu dru
— Ach, tak! Słyszałem coś o tem. I powiem
Teraz Horewnicki znalazł okazję do odegra
skich kapitana Ligi.
gą urzędniczkę, wszelkie sam na sam było zupeł panu, że czuję w tem jakiś faux-pas pana Szarży. nia roli medjatora.
W piątek, poprzedzający właśnie taki „histo nie niemożliwe. Nowa pracownica nietylko że ------------------------------Jankowski to człowiek,
-----którego,
--------------------------------mojem zdaniem.
— No, tak, panie kolego, ale sędzia Walet
ryczny“ poniedziałek, do mieszkania mecenasa dobiegała półwiecza i była bardzo podobna do chyba siłą można zmusić do popełnienia jakiegoś
plątał się przecież kompromitująco w swoim
2gody zadzwonił listonosz nadzwyczajny dziel sowy, przy tem wszystkiem wcale niedwuznacz-, nietaktu...
protokule, a po meczu został odrazu przeproszo
nicy Warszawa VII. Przyniósł list - express nie zalecała się do pana Jana. Obserwując te za-1
_ Nie wiem, nie wiem, panie mecenasie, o co ny przez gracza. Uważam, że rzeczywiście kara
s Wielkich Hajduków.
.ilety ___
_ ______
_______________
..... .
pani_____
Liii uśmiechała
się kącikami
ust — i Ho-1 właściwie .......................................
poszło, w każdym razie pozostawmy
mogłaby być łagodniejsza...
Prezes
re
przestał
wogóle
jej pokoju, sprawy
<;nrnwv honorowe ich przebiegowi kodeksowe8 iVK/V-v Ligi poznał odrazu charakterystyczną,| '1 rpuznlcki
C V\wnickl
1 11 Vi\ l nrzestał
4
LCL l woeróle
W
V zachodzić do iei
— Czemu w takim razie Piast nie apeluje?—
*ółtą kopertę i wiedział, że zawiera ona oczeki- urzędując
l!rzę
dując w
w sąsiednim
sąsiednim gaoinecie.
i mu, skoro
skoro już
już wkroczyły na
na tę
tę drogę...
drogę...
*-ółtą
gabinecie.
cędując
jmu,
spytał podniecony Szarża.
s^any elaborat Werdla na temat składu reprezen- j
Teraz zato,
zato> siedząc
siedząc w pustym
pustvm sekretariacie,!
Pan Jan --------Г
zmarszczył
J,, —się, zadowolony ze zręcz-- Tu nie idzie, drogi panie o klub — oświad
tacji. List był
lUŁpivltlf, się na
ua krześle
nił>COłę Liii i doszukiwał osię
,v ------------- ----------------------.
racji.
byt gruby, grubszy niż zazwyczaj.
|irozpicra
na nego sformułowania
swego poglądu. Dobrze
po- czył z naciskiem Zgoda. — Wszyscy znają moje
hjurku śladów jej obecności. Obracał w palcach wiedział! Mecenas oceni to niewątpliwie tak, jak zapatrywania na zasady karności sportowej
Mec. Zgoda przyzwyczaił się do płaczliwego 1I 5,^^
fonu, w jakim Wcrdel referował każdorazowo piór0. którem pisała, bawił się suszką, z której powinien. Powiedzmy nawet, że on, Horewnicki, i fair-play w stosunkach ligowych. I sądziłem
^"tuację
piłkarstwa przed
subtelny zapach
Sytuację polskiego
polskiego piłkarstwa
przed międzypańmiędzypań-,, Chwytu
uchwytu emanował
emanował jeszcze
jeszcze subtelny
zapach jej
jej nie
nie miałby
miałby nic
nic Przeciw
przeciw temu,
temu, gdyby^Szarża
gdyby Szarża przeprze- właśnie —. zrobił maleńką przerwę — że parni
stwowvm meczem, ale tym razem z,acny kapitan |rQkj, głaskał nawet zieloną bibułę, pokrytą nu-( dziurawił tam w kilku miejscach Jankowskiego przedewszystkieni powinno zależeć w obecnej
*choćchoć niby
(bo
niby jeszcze
jeszcze przed
przed jego
jego przyjazdem
przyjazdem do
do
*Uż nie’plakat, a kwilił jak niemowlę. Sprawa by-i tnerami telefonów.
Ii (bo
sytuacji, na odsunięciu od siebie...
ła pilna, należało odpowiedzieć mu jaknajśpieszWreszcie westchnął ciężko, przyniósł ze swe- !> Warszawy, ale...), jednakże niech Zgoda wie, żc
że
— Panie mecenasie, jestem wyższy ponad
hiej. Zgoda zadzwonił więc do Ligi i prosił p. Liii i g0
koju
k prZvgotowanej do wvslania ko- mówi z gentlemanem! „Pozostawmy sprawy howszelkie podejrzenia! — wypalił z patosem Szar
Barską o zawiadomienie Szarży 1 Horewmckiego. reSpondencji ; zają} się kładzeniem swycli mini- norowe ich przebiegowi kodeksowemu — dosko- ża. — Chociaż nie rozumiem dokładnie o co wła
uby stawili się wieczorem dla omówienia z mm sterjalnych podpisóWi Wszystkie listy brzmiały, nale P°'vied^?ne
,
ściwie chodzi, mam w rezerwie § 11 regulaminu
‘ego, co referował w liście Werdcl.
(jednakowo,
Zgoda pokiwał^giową.
,
_ ______
! jecinaKowo, zawierały
zawierały tę
tę samą
samą przyjemną
przyjemną treść.
tresc. 1
k-«-”
mistrzostw, który mówi o dacie rozpoczęcia
~|nienarażającą podpisującego na żadne niemile!
— Słusznie... Ale oto zdaje się, ze przyszedł karyL. ,
Horewnicki siedział w sekretariacie Ligi, następstwa:
j pan Szarża...
j
—Właśnie—-wtrącił Horewnicki—i ja chcia°czekując na mec. Zgodę. Przyszedł znacznie!
„Na podstawie
statutu Ligi wzywamy i Nie przebrzmią! jeszcze dobrzedzwonek i kro- jeni 0 tetn przypomnieć! W. G. i D. nic ogłosił
Wcześniej, niż należało, spodziewając się zastać,WPanów do uiszczenia w terminie do dnia...“,
jkl woźnego, kiedy wpadl do pokoju zdyszany pan, jeszcze w komunikacie uchwały dotyczącej K11kszcze Liii... Nie było jej już jednak i pan Jan j
Pan Jan skończył, skorzystał z pachnącej su- Nepomucen.
.
j rzawy. Jeżeli pan mecenas uważa... możnaby dać
domyślał się, że wyszła specjalnie dlatego, aby;szki i zaczął zastanawiać się kto obecnie wysta-1 — Bardzo panów przepraszam, pan daruje,; datę poniedziałku po meczu w Budapeszcie'...
s>e z nim nie spotkać... Jakże niezrozumiała jest wi jego kandydaturę do nowego zarządu Ligi, panie mecenasie, zatrzymały mnie jednak oko-1 Prawda, panie Nepomucenie?,.,
dusza kobiety! To prawda, że.od początku uni-lskoro przestał być człowiekiem klubu. Przyszło liczności wyższej natury'
(C. d. n.).
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Ci zechcą zdobyć medale olimpijskie
Każde z tych nazwisk zapisało I Amerykan. Tym razem jego ewen
ę złotemi zgłoskami w historji [ tualny sukces nie będzie już taką
się
lekkiej
ikkiej atletyki. Wiele___z„L
nich nie rewelacją, jak w Los Angeles. Mowypowiedziało jeszcze ostatniego że zresztą nawet nie on zrobi wy
słowa. Czeka na Berlin.
łom w gwardii amerykańskie!, tyl
Walter Marty (u góry na lewo), ko jego rodak Ooe.
mistrz kalifornijskiego stylu w sko
Na lewo u dołu Eastman ściska
ku wwyż, w tym roku stał na ubo 1 dłoń Cunninghamowi. Gratulują
czu, ale w Berlinie zechce niewąt sobie nawzajem po mityngu, na
pliwie przypomnieć, że jest rekor którym Eastman
pobił rekord
dzistą świata; coprawda fawory światowy na 800 mtr., a Cunning
tem jest murzyn Johnson, który ham na 1500 mtr. W roku bieżą
skacze niżej, ale regularniej.
cym obu wiodło się gorzej. East
Nishida, którego piękny skok wi man biegał rzadko, Cunnigham
dzimy na prawo, jest wciąż jesz przegrał najważniejszy pojedynek
cze
najgroźniejszym
rywalem — „bieg stulecia“ na 1 milę — z
START PUHARU EUROPY

W Paryżu rozegrano pierwszy mecz
o puhar Europy w hokeju na lodzie.
Volants pobT Richmond Hawks (Lon
dyn) w stosunku 2:1. Dopiero na dwie
minuty przed końcem padla zwycęską
bramka. Pierwszą strzelił dla Volants
Gaudette, drugą dla Sokołów... obroń
ca Volants. znany z Krynicy, Amery
kanin Ramsay, który driblując, tak
stracił głowę że umieścił krążek we
własnym golu.
EKSPERYMENT SZWEDZKI

Olimpijczycy szwedzcy mają być
__
źgruipowan pod koniec z my parę ty
godni w górach. Szwecja nie waha się
ryzykować jazdy narc:arskiej, odsą
dzonej od czci i wiary, jako zaprawy
przez fachowców lekkoatletycznych.

Uważa, że górskie powietrze więcej
przyn esie zawodnikom korzyści, niż
szkód.
15 lekkoatletów holenderskich pod
wodzą Bergera, Osendarpa i Petersa
zaczęło już wspólny intensywny tre
ning zimowy w Amsterdam e.
BAJECZKI JAPOŃSKIE

Wspaniale, niewarygodne wyn ki osiągnięto na mistrzostwach Japonji:
Murakami przebiegł 10 kim. w 30:07,5,
czasie tylko o L6 sek. gorszym od re
kordu światowego Nurm ego, a lepszym
od wyn ku Kusocińskego na Olimpia
dzie. Pozatem Murakami miał na 1500
mtr. 4:01,4. Yoshioka na 100 mtr. 10,4,
skok wdał — Harada 750 tyczka — Ni
shida 410 wreszcie maraton Son
2:26:41.

Lovelockiem. Ale w Berlinie chcą
startować i poprawić swe lokaty z
Los Angeles: czwartą na 1500 mtr.
Cunninghama i drugą na 400 mtr.
Eastmana.
Hardin był bohaterem owego
słynnego biegu gdzie drugi pobił
rekord świata, podczas gdy zwy
cięzcy się to nie udało. Było to na
Olimpiadzie: Iiardin przegrał o
pierś z Tisdallem. Irlandczyk prze
wrócił płotek, Hardin przebiegł
czysto; Tisdall miał 51.8 sek. —
wynik z powodu owego plotka nie
został uznany;
Hardin z czasem
52 sek. został rekordzistą świata.
Już w dwa lata potem Hardin w
Sztokholmie przebiegł 400 mtr.
przez płotki w 50.6, ustanawiając
ieden z najbardziej fenomenalnych
rekordów lekkiej atletyki. To też
tern ciekawsze są jego niepowo
dzenia tegoroczne. Czyżby oszczę
dzał swe siły na Berlin?

Wreszcie na dole, Nambu, naj
lepszy ze wspaniałej szkoły skocz
ków japońskich. Zaćmili jej sławę
dopiero murzyni Peacock i Owens.
Pojedynek dwu ras żółtej i czar
nej w skoku wdał na Olimpiadzie
będzie dominującym
akcentem
Igrzysk. Nambu nie weźmie w niej
udziału — uważa, że jest za stary;
będzie tylko pilnował swych uczni.

Kwasy, żale, scysje, przeczulenie nerwowe
Oto jak charakteryzuje warunki pracy w P. Z. G. S. wiceprezes mjr. Kierkowski
wiek, którego dwuletnia praca w
dużej mierze przyczyniła się do
spopularyzowania i podniesienia
poziomu gier w Polsce.
• O wystąpieniu KPW Poznań ze
Związku nic mi oficjalnie dotąd nie
wiadomo. Ponieważ jednak wersje
powyższe mogłyby poderwać za
ufanie do Związku — zmuszony je
stem wypowiedzieć swoje zdanie.
W ciągu swej pracy na terenie
PZGS zaobserwowałem, że wielu
z tych zdrowych, pięknie rozwi
niętych fizycznie sportowców ule
ga często nerwowemu wyczerpa
niu. Scysje na boiskach, żale, uczu
cia niedoznanych krzywd, narzeka
nie na krzywdzące notatki, sło
wem przeczulenie krańcowe —
oto atmosfera w jakiej pracują lu
dzie powołani przez Walne Zebra
nie.
W rezultacie mniejwięcej 70 do
80 proc, czasu i energji zużywa
się na zebraniach Zarządu niepro
dukcyjnie.
Jeżeli mimo to wszystko pozo
staje nadal na stanowisku, czynię
to w przekonaniu, że ustąpienie w
trakcie rozpoczętych świeżo prac,
równałoby się dezercji.
W momencie gdy zaszła osta
teczna konieczność rozwiązania i
sanowania warszawskiego OZGS,
w
chwili gdy śląski okręg również
Mjr. KIERKOWSKI
przeżywa niepokój (tamtejszy pre
wiceprezes P. Z. G. S., z którym zes zgłosił na piśmie swą dymis
ję — dymisja została przyjęta i orozmowę drukujemy obok.

Ostatnie tarcia i konflikty na te
renie gier sportowych, a zwłasz
cza wystąpienie doskonałej druży
ny KPW Poznań z PZGS, w związ
ku z niedawno rozeeranemi mi
strzostwami Polski w szczypiorniaku, skłoniły nas do zasiągnięcia
informacji u wiceprezesa Polskie
go Związku Gier Sportowych, p.
mjr. Kazimierza Kierkowskiego.
Oto co oświadczył nam czło-

nął. Aż tu po 2 tygodniach wyczytuję wzmianki prasowe, godzące w
dobre imię organizacji.
Wyobraźmy sobie, coby z tego
wynikło, gdyby każdy klub z po
wodu przegranego meczu wycofy
wał się ze Związku, a przedtem
zarzucał prasę rewolucyjnemi oś
wiadczeniami.
Tym razem wszak działo się to
w czasie, gdy w Krakowie sejm
sportu polskiego uchwalał reformy
zmierzające do wzmocnienia we
wnętrznej dyscypliny!
Mimowolnego sprawcę konfliktu
— p. Nowaka — uważam za czło
wieka niezwykle pracowitego. Nie
widziałem dotąd działacza, który
by dal z siebie tyle, co on. Niema
wprost zadania w PZGS, któregoby się nie podjął i nie załatwił.
Uczestniczy w komisjach egzami
nacyjnych dla sędziów, zajmuje się
organizacją mistrzostw — słowem
załatwia wszelkie sprawy związko
we, przyczem nie brak mu napra
wdę fachowych wiadomości z dzie
dżiny gier.
Niektórym ludziom nie podoba
się oczywiście, że p. Nowak jest
taki czynny, że jest wszędzie. Ale
przecież czynność, a nie bierność
jest zaletą. Gdy PZGS organizował
szereg obozów przodowników i t.
p., okręgi nie dawały żadnej odpo
wiedzi, wykazując zupełny brak
zainteresowania. Trzeba było więc
delegować do nich p. Nowaka, aby
je pobudzał do życia. Tern chyba
zraził je do siebie.
Oto moja obiektywna ocena za
sług p. Nowaka. Nie mam zatem
powodu do wyrażania mu votum
nieufności, dopóki fakty, a nie plot
ki nie stwierdzą czego innego.
Na terenie Warszawy p. Nowak
może nieco przeholował. Jest to
jednak wytłumaczone osaczeniem
! go niejako ze wszystkich stron.
Na ostatniem posiedzeniu P.ZJI.L- | Jeżeli się okaże, że jest istotnie wiopracowano regulamin dla sędziów.
' nien, poniesie surową karę. Na^któreio
czów. Decyzja hokeistów nie jest jesz- wyniki czekam,
cze znana.
głoszona, a w kilka dni — namyś
liwszy się — powrócił na swe sta
nowisko), dowiaduję się z prasy,
że KPW Poznań, niezadowolony z
sędziowania p. Nowaka na meczu
finałowym szczypiorniaka, jakoby
wystąpił ze
Związku i wycofał
swych ludzi z poznańskiego OZGS.
Jest w tern coś nieprawdopodo
bnego! Uwierzyć nie mogę, aby te
wzmianki, podawane jednak przez
całą prasę sportową — nochodzić
mogły od klubu tak zasłużonego,
od dyscyplinowanej, ideowej i
zdrowej organizacji KPW!
Zdaniem mojem — sędzia, który
by zadowolił obie drużyny, to fe
nomen, a raczej te drużyny były
by wyjątkowe.
Sędzia może to i owo prze
oczyć, może być i niedołęgą, a na
wet... prowadzić mecz stronniczo.
Drużyna, czująca swą krzywdę re
aguje jednak w sposób przepisany,
t. j. zakłada protest. Jeżeli się
zaś nie ma zaufania do sędziego,
trzeba przed zawodami prosić o
jego zmianę.
W czasie mistrzostw tegorocz
nych szczypiorniaka przez całe
trzy dni byłem obecny na boisku
i stykałem się też z drużyną KPW.
Poznań
i
jej kierownictwem.
Stwierdzam, że nikt do mnie nie
zwracał się z zastrzeżeniami co
do wyznaczonego sędziego.
Obserwowałem mecz finałowy.
Jako wiceprezes Związku nie mo
gę się wdawać oczywiście formal
nie w ocenę funkcji sędziego na bo
isku. Mogę się jedynie przyznać
do tego, że mecz ten kosztował
mnie osobiście dużo zdrowia z po
wodu ostrej °ry drużyn, oraz nie
taktu jednej z nich w stosunku do
mnie, przy opuszczaniu boiska.
Jak wspomniałem wyżej, po me
czu tym żaden protest nie wply-

Z ZA KRATY — WPROST NA STADJON
Jak wspaniałym rugbystą musi być Alabama Pitts, skoro natych
miast po opuszczeniu wiezienia Sing-Sing został zaangażowany
przez słynny „Bulldogs Club".

Nie mogła tego mówić

i •••
Niezrozumiałe ośwadczenle Walasiewiczówny w prasie amerykańskiej
lej, że zrozumiałe jest, iż w tyc^|
W dwu nader poważnych
dziennikach amerykańskich New warunkach nikt nie może norińa
York Evening Post i New York nie biegać, że niema żadnej
Times ukazały się wywiady z rancji, że takie ekscesy nie P0'
Walasiewiczówną po jej przy wtórzą się na Olimpiadzie.
Sprawdziliśmy te wiadomy
jeździe do Ameryki. Dziennika
rze nie spytali się Polki o jej ści u osób najlepiej poinform0*
wrażenia z Europy, rekordy i wanych: u samej FreiwaldówńY
*
perspektywy olimpijskie. Spyta i u kierowniczki ekspedycji dr®
*
li się o to, czem najbardziej in deńskiej p. Miłobędzkiej. Ob
teresuje się ten odłam prasy — twierdziły, że to nieprawda, 2
o wrażenia z występu w Niem zastrzeżenia Krauss dotarły &
nich w formie mglistej i nieo
*}'
czech.
Znamy te wrażenia z licznych cjalnej — plotkarskiej—że Fr®.1'
rozmów. Wiemy że Walasiewi- waldówna nie miała absolutu,1
czówna wywiozła z Drezna jak nieprzyjemności w Dreźnie, 2
najlepsze wspomnienia, których była zaproszona na bankiet
nie zakłócił ani jeden zgrzyt. który nie poszła na własną Pr<x
Owszem ten jeden, że Krauss śbę.
A więc jak to pogodzić z t®1*”
unikała spotkania z nią, wyszu
kując różne powody, które mo co mówi jakoby Walasiewiczó5*
gły zwolnić ją od startu, i że na. Czyżby dała się wziąć
gdy wszystkie zawiodły chwy lep pytań pracowników dzień111'
ciła się jakoby, jak tonący de ków, które przodują w akcji 2*
ski — pochodzenia żydowskie bojkotem Igrzysk przez AmerY'
go Freiwaldówny i że Niemcy kę. Albo może Walasiewiczó^'
na tego wcale nie powiedział
*
1’
prędko wybili jej to z głowy.
I oto w dziennikach amery a poprostu włożyli jej to w usta
kańskich czytamy coś zupełnie dziennikarze.
Tych rzeczy nie można ukrY'
innego. Walasiewiczówna po
dobno powiedziała, że parę Nie wać, trzeba wyjaśnić, choćbY
mek nie chciało walczyć z Pol dlatego, że możemy się o nic*J
kami, gdy dowiedziały się, że dowiedzieć od... Niemców. WY'
w naszych barwach startuje wiady Walasiewiczówny pub'1'
żydówka, że gdy zawodniczki kowane były w dziennikaoh ni®'
polskie opuszczały stadjon oto zwykle poczytnych, które na'
czył autobus tłum, który zaczął pewno dostaną się do rąk ni®'
wołać na Freiwaldównę, krzy mieckich. Zapóźno będzie wó^'
czeć i gwizdać, wymyślając jej czas prostować krzywdy, które
zrobili sportowi polskiemu dzi®.11
od żydówek... nawet pluć.
nikarze, nadużywający naz^1'
Walasiewiczówna mówi
ska Walasiewiczówny lub ni®'
opatrznie sama Walasiewiczó^'

W SZWAJCARSKIEJ FABRYCE NART

MISIORNY (U. C. P.)
rozegrał w barwach swego kld'
hu 100 spotkań bokserskich z kw
rych 86 wygrał i 5 zremisow^
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