CinARTtK

"₽

*».

Z

E

Cl

L

D

A

KORTOWY ®
(bez względu na miejsce sprzedały)

Nr. 131 (1139)

DNIA 5 GRUDNIA

ROK XV

1935 ROKU

Dziś awanse i degradacje bokserów

Anglja - Niemcy 3sO
Iriomf szubho$H i tcchn hi. Camsdl (2) l Dastln strzelają bramin. Szrpan najlepszą u Niemców

Rozmowa z Lanzim i Stothardem, wielkimi rywalami Kucharskiego
O9O«i
f*

opoiwfcMfa o porai.kach w Wiedntu

NADAREMNY BYŁ WYSIŁEK
Berezy i Jaworskiego. Vogl jest szybszy, piłka leci do bramki.
I coś w rodzaju 8:5, czy 8:4. Dzisiaj słyszy
i się w Polsce tylko, że Pogoń przegrała z Admirą 13:3, a przecież ta sama Admlra rok
! temu wygrała z Haskiem 16:0, z mistrzem
Holandji Ajaxem 15:0. Rapid wygrał z Hasklem 12:1, a Wacker, który dziś nie należy
I do najgorszych w Wiedniu przegrał w naszej
obecności z Admirą 6:2, a mógł przegrać
również i więcej. Muszę wkońcu podkre
ślić niezwykle serdeczne przyjęcie, jakie nam
zgotowano w Wiedniu. Na dworcu obok de
legata austrjacldego związku piłki nożnej
zjawili się reprezentanci Admlry, Rapidu i
Wackeru. Z Wiedniem nawiązaliśmy zresztą
żywszy kontakt: Rapid będzie naszym go; śclem na Wielkanoc, Admlra na Zielone
Świątki.
Zimmer, kapitan drużyny, oświadcza:

ZŁE Z BIAŁA RASA
Koreańczyk Sun-Chi-Ting po
prawił rekord światowy w biegu
maratońskim w czasie 2 godz. 26
min. 41 sek.

TO NIE JEST PASTOR
tylko mistrz narciarski Birger
Ruud na estradzie odczytowej,
z której słynny skoczek mówi
o zbliżającej się Olimpiadzie.

Do Grecji
iedzie

Kraków
KRAKÓW, 4.12. Tel. wt. — Kra
kowski Okręgowy Związek Piłki
Nożnej otrzymał od ateńskiego
klubu
„Panathenean
SportingClub“ telegram, w którym Grecy
akceptują warunki przyjazdu re
prezentacji Krakowa do Grecji.
Reprezentacją Krakowa ma roze
grać w czasie 20 — 28 grudnia trzy
mecze, w tern jeden ze wspomnia
nym powyżej klubem ateńskim.
W związku z wyjazdem kapitan
KOZPN p. Kałuża ustalił już listę
kilkunastu graczy, którzy natych
miast rozpoczną zaprawę.

WYJAZD ŁYŻWIARZY DO WIEDNIA.
oknie wagonu widzimy: Sutyńską, Nehringową, Lisieckiego
i Kalbarczyka, a u dołu — odprowadzających p. p. Nowacka —
„POSTRZYŻYNY" PRZED WOJSKIEM
kpt. Theuera, Nehringa i Janowskiego
Chmielewski żegna się z czupryną przed odmarszem do szeregu

BARTNIAK (I.K.P.) i SIDEŁNIKOW (LECtiJA)
stoczyli w Łodzi dobrą walkę
w wadze koguciej
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Nowe nazwiska w challange’u pięściarzy polskich
Ubiegły tydzień obfitował w wy
darzenia, które były już właściwie
uwerturą wielkiego sezonu pięściar
skiego. Dwie porażki i remis hano
werskiego Herosu mile połechtały
naszą ambicję i w pewnym stopniu
dostarczyły nam materjał porównaczy, który możemy uwzględnić w
tabeli najlepszych. Porównanie zwy
cięzców z Poznania, Warszawy i 1nowrocławia, ze względu na zmę
czenie Niemców, ma jednak tylko
względną wartość.
Pozostałe mecze pozwalają nam
stwierdzić coraz większe wyrówna
nie poziomu pięściarskiego w całej
Polsce. Dzielna postawa lwowian
na obcym terenie łódzkim i twardy
opór Wisły w spotkaniu ż mistrzo
wską Wartą, zmuszają nas już dzi
siaj do wprowadzenia szeregu naj
zupełniej niespodziewanych przesu
nięć.
Sytuacja staje się powoli coraz
ciekawsza, a już w najbliższym cza
sie osiągnie swój punkt kulminacyj
ny, gdy do bezpośredniej walki sta
ną cztery najlepsze kluby: Warta,
IKP, IKB i Skoda. Liderzy tabeli
zacżną załatwiać między sobą pora
chunki najbardziej intrygujące i na
pewno w wielu wypadkach naruszą
dotychczasową kolejność. Dziś ma
my jeszcze względny spokój na fron
cie, a większość potyczek, miała
wpływ na ukształtowanie się tylko
niższej połowy tabeli.
Musimy tu wyraźnie zaznaczyć,
że bezpośrednie zwycięstwo, choć
by było tylko wynikiem chwilowej
dyspozycji, będzie miało dla nas
moc obowiązującą. Każdy pogrom
ca notowanego zawodnika zajmie
jego miejsce w tabeli, zdobywając
w ten sposób wyraźny dowód swo
ich postępów.
Wracamy teraz do naszego tygo
dniowego przeglądu.

I tutaj 4akże nic się nie zmieniło.
Zanotować jednak musimy z przy
krością spadek formy u wszystkich
aktorów ostatnich spotkań. Czortek
odniósł mało przekonywujące zwy
cięstwo nad Wilkem (Heros), który
poprzednio zremisował ze słabo wal
czącym Wirskim. Jarząbek wysoko
pokonał Wojtkowiaka, ale również
daleko mu było do poziomu, na ja
ki wzniósł się podczas walki z Janowczykiem.

WAGA PIÓRKOWA

1. Kozłowski Skoda—W-wa.
2. Rogalski Warta—Poz.
3. Mach Wisla-Krak.
4. Małecki Polonia-W-wa.
5. Bianga Gedania
6. Wnęk Wawel—Krak.
7. Forlański Warszawianka
S. Śmiech cws-w-wa.
9. Dudziak Cuiavia—ln.
10. Pinta IKB-Świet.
Bokserzy Ruchu, którzy uchodzą za
moralnych mistrzów Górnego Śląska
zasypywani wprost są ofertami. I tak
aż cztery .zespoły lwowskie ubiegają
się o przyjazd hajduczan. Ruch narazie
jednak wybiera się tylko do Inowrocła
wia i Gniezna.

konkurenci odnieśli efektowne zwy
cięstwa, które zapowiadają nadej
ście bardzo poważnego zatargu o
pierwszeństwo. Mieczysławski pew
nie pokonał Jareckiego i chociaż
spotkanie to miało miejsce w wa
dze półśredniej, wynik uwzględnia
my w normalnej kategorji obu prze
ciwników.
Występ Lelewskiego w zwycię
skiej walce z Kaczmarkiem, pozwo
lił nam stwierdzić powrót jego for
my z najlepszych czasów. Pośred
nie porównania z Bąkowskim wypa
dnie bezwzględnie na korzyść pię
ściarza Stelli.
Na dziesiątem miejscu postawili
śmy Dorsza, który błysnął prawdzi
wym talentem podczas zwycięskie
WAGA LEKKA
go meczu z Nawą. Defenzywa tego
1. Polus Warszawianka
pięściarza, polegająca na wzoro2. Wożniakiewicz IKP-Łódż. wem i bardzo przytomnem kontro3. Kajtiar Warta—Poz.
waniu, może mu zapewnić jeszcze
bardzo poważne sukcesy. Z tabeli
4. Chrostek Wawel—Krak.
5. Mieczysławski Wisla-Krak. zniknął Nawa, Ratajak i Maj z Jagielonji, który jednak powinien je
6. Jarecki Warta—Poz.
7. Lelewski Stella—Gniez.
8. Bąkowski Skoda—Warsz.
Mistrzostwa pięściarskie Okręgu VIII
9. Binek Ruch—Hajd.
Z. S. Pomorze będzie organizować w
10. Dorsz Astoria—Byd.
końcu marca 1936 r. w Toruniu Komen
Polus w tym tygodniu odpoczy-______
.„ VIII Związku Strzeleckiego,
da Okręgu
wał, natomiast dwaj jego najbliżsi i a nie Culavia,

szcze swoją pozycję odzyskać. To
chłopak bardzo utalentowany, choć
jeszcze niezupełnie rozwinięty fi
zycznie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WAGA PÓLŚREDNIA
Sipiński Warta-Poz.
Seweryniak Skoda—W-wa.
Taborek IKP-Łódż.
Świrk IKB-Świet.
Żbik Wisla-Krak.
Janczak Polonia—W-wa.
Radomski Culavia—In.
Kruszyna Warta—Poz.
Mlsiurewicz Sokół—Poz.

Sipiński zachował pierwszeństwo,
choć miał przykrą (remisową!) prze
prawę ze żbikiem. Ten wynik, choć
dla krakowianina bardzo zaszczyt
ny (dajemy mu miejsce tuż za extra
klasą w tej kategorji), był jednak
w dużej mierze spowodowany nie
czystą walką poznańczyka. Radom
ski awansował poważnie po znako
mitej walce z Niemcem Davidem.
Na dziesiątem miejscu stawiamy
Grądkowskiego, który pokonał Matiukowa. Ten ostatni, zgodnie z naszemi przypuszczeniami, marnuje
swój talent, nie znajdując na tere
nie Wilna dobrych partnerów tre
ningowych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WAGA PÓŁCIĘŻKA
1. Doroba Legia—W-wa.
2. Pietrzak lKP—Łódź.
Przybylski Sokół—Poz.
4. Szymura Warta—Poz.
5. Hanske Gedania.
6. Wezner GKS—Gruch.
7. Klimecki HCP—Poz.
8. Pisarski Skoda—Warsz.
9. Ożarek YMCA-W-wa.
10. Stahl 1KP-Łódź.

Niemcy zwodzą w Anglii

W tej kategorji ostatnie wypadki
nie zmuszają nas do wprowadzenia
zmian. Sobkowiak, Koziołek i Mro
zek z łatwością pokonali przeciwni
ków z poza tabeli, Bagiński zremi
sował ze Stolarowem (YMCA), ale
jednak miał nieznaczną przewagę, a
Bartniak odniósł mało mówiące zwy
cięstwo, dla odmiany — w wadze
koguciej.

WAGA KOGUCIA
1. Czortek Skoda—W-wa.
2. Krzemiński GKS—Grudz.
3. Jarząbek IKB—święt.
Janowczyk Sokół—Poz.
Wirski Warta—Poz.
6. Rogowski Cuiavia—lnowr.
7. Nowakowski PKS—Kat.
8. Weiman Polonia-W-wa.
9. Radomski Astorla—Bydg.
10. Łada Goplania—Gniez.

Nowi goście z Łotwy
TRENER KŁYSZEJKO W KRAKOWIE

dzony! Apetyty Anglików zostały nasycone.
Fabrykowali jeszcze conajwyżej komery (ze
brało ale tego 13-cle) 1 dalekie strzały z po
mocy. Niemcy byli zupełnie wyczerpani. Odyby Anglicy chcieli strzeliliby teraz dowolną
Ilość bramek.
Dowolną? — nieł Jeden był bowiem gracz
niemiecki, który wyrósł ponad siebie. Był
nim bramkarz Jacob. Najbardziej nieprawdo
podobne, szybkie i ostre Anglików więzły w
jego rękach. Przed sobą miał dwie biedne
ofiary Mftnzenberga i Harringera, zdemorali
zowanych zupełnie szybkością 1 ostrością gry.
Mimo to ani przez chwilę nie upadł na du
chu!
Dlaczego Niemcy, ’ którzy według własnego
zdania grali dobrze, wypadli tak mizernie na
boisku Tottenham?
Anglicy zaskoczyli ich atakami, z którymi nie
spotkali się dotąd na kontynencie ani nawet
u Anglików, odrabiających na kontynencie pań
szczyznę urlopową. Anglicy byli szybcy nletylko w biegu, ale w akcjach. Pitka szła z nie
prawdopodobną szybkością ł celnością z nogi
na nogę. Nie było w tem nic z schematu, na
który możnaby odpowiedzieć rutyną. Gdziekol
wiek znajdowała się pitka, tam wyrastał też
Anglik, by natychmiast wyekspedjować ją da
lej w miejsce najbardziej odpowiednie. Między
jedną odparowaną akcją ofenzywną a następną
upływały ułamki sekundy. Niebezpieczeństwo
groziło nletylko ze strony napastników, ale
i pomocników, nawet obrońców.
środek pomocy Barker czy sąsiad jego Crayson oddali więcej strzałów, niż napastnicy nie
mieccy. Taka gra oszołomiła, powoli grających
Niemców. Jeśli do tego dodamy, że z chwilą,
gdy decydowali się na ofenzywę, wyrastał
przed nimi Anglik, szybki, zdecydowany, nie
wzdragający się przed najostrzejszem starciem
wręcz — że najszybsze ich pomysły byty wol
niejsze, niż ruch nogą Anglika, zrozumiemy, że
przetrzymanie naporu tego prawie przez godzi
nę, było już poważnym fizycznym 1 psychicz
nym wyczynem.
Niemcy próbowali najpierw system defenzywny. Dla Anglików była to zabawka I Usiłowali
więc skolel przejść do ofenzywy. Okazało się
to — Jeszcze bardziej zgubne. Przez luki w Ich
szeregach Anglicy przedostawali się niemal
krokiem baletowym. Cóż mieli więc robić? Za
rzucili wszelkie systemy, walczyli zajadle o pit
kę I może tylko dlatego tak skromnie przegram
Optycznie pozostawili jednak wrażenie druży
ny gorszej — łagodnie mówiąc — conajmnlej
o klasę!
W drużynie angielskiej licząc miernikami
kontynentatneml nikt nie zawiódł. Z punktu
widzenia angielskiego ponad poziom wybił
się środkowy pomocnik Barker, najwspanial
szy pomocnik, jakiego widziało oko widza
kontynentalnego. Crayston wybitnie ofenzywny pomocnik, zademonstrował również nie
spotykaną klasę. W ataku Camsell o fanta
stycznym strzale był też królem skutecznych
zagrań. Przed pauzą lepiej grata prawa stro
na ataku Matthews 1 Carter, po pauzie lewa
Bastln — Westwood. Ale czy nie był to ma
newr taktyczny?
Pozatem obrona pewna, szybka, zdecydo-

Po czterotygodniowym pobycie opu
szcza Kraków trener Klyszejko. Na
odjezdnem dzieli sie z nami wra
żeniami, szkicując pobieżnie plon swych
wysiłków.
— W treningach moich, obejmują
cych prawie że tylko koszykówkę, bra
ły dział drużyny męskie Cracovii,
YMCA, Wawelu, Garbarni, Olszy, Modrzejówki, oraz drużyny gimnazjalne.
Pozatem trenowałem siatkówkę z ze
społami kobiecemi Olszy i Wieliczanki.
Koszykówkę kobiecą prowadziłem tyl
ko w Makabi.
— Starałem się zaprowadzić pracę
planową, rozłożoną na pewien okres
czasu, a wyjeżdżając, pozostawiłem
kierownikom drużyn wskazówki na
grudzień i połowę stycznia.
W koszykówce — Cracovia i YMCA
są lepsze od drugiej grupy, gdzie na
czele stoi Wawel, a obok niego Mo
drzę jówka i Olsza. Najlepsze rezerwy
posiada jednak Cracovła.
— Siatkarki z Olszy mają dużą przy Z o/tatniej chujili
sztość. Są młode, wysokiego wzrostu,
toteż można się po nich wiele spodzie
wać. Koszykarki Makabi ćwiczyły du
żo, ale nie widziałem ich w meczu.
BERLIN, 4.12. - Tel. wl. — W oZMIANY W P.Z.Q-S.
Myślę jednak, że poprawa będzie wi statniej chwili zaszły w składzie repre
Por. Kafliński Wacław oraz Grazentacji Hamburga ważne zmiany. Spodzuk Aleksander zostali dokooptowani doczna.
wodu trudności urlopowych musiano
na członków Wydzału Gier i Dysc.
zrezygnować z Petersa i Vogta, co po
PZGS
Częstochowa zawiadomiła PZGS, że
Pływacy E. K. S. katowickiego ba stawiło Hamburg w klopotliwem poło
rezygnuje z organizacji mistrzostw wili ub. niedzieli w Zabrzu na Śląsku żeniu. Petersa .w wadze koguciej za
Polski w siatkówce kobiecej, gdyż nie Niemieckim, korzystając z zaproszenia stąpi Kascha (BC Condor), Vogta w
chce przyjąć na siebie ryzyka finanso- S. V. Friesen — Hindenburg. W meczu wadze ciężkiej zastąpi Otte, którego
wego( ,B. K.).
waterpolowym, mistrzowie Polski ule skolei w wadze półciężkiej zastąpi
AZS W BERLINIE
gli daleko lepszym od siebie Niemcom Rehm (Sportsman). Niepewny jest rów
AZS. warszawski jedzie do Berfina („1900" Gliwice) 3:9. W poszczegól nież udział Baumgartena, który pracu
na 1 — 5 stycznia, celem rozegrania nych konkurencjach pływackich, kato- je w Arbeitsdienst ale istnieje nadzieja,
spotkania rewanżowego z Deutsche wiczanie wobec dobrych wyczynów «.-.że
interwencja Hamburga w ministerza- i
Studentenschaft. Przew.dziane są trzy wodników śląska Opolskiego wypadli j stwie pracy spowoduje udzielenie urlospotkania. (B, K.)
dosyć blado.
* pu znakomitemu pięściarzowi.

WAGA ŚREDNIA
Chmielewski IKP-Łódż.
Karpiński CWS-W-wa.
Lewandowski Ctdavia—in
Wiedeman Ruch—Hajd.
Dankowski Sokół—Poz.
Kolonko Wawel—Krak.
Fabisiak Polonia-W-wa.
Kostrzewa Fort Bema—W-wa.
Matuszewski Skoda—W-wa.
Fiorysiak Warta—Poz.

Lewandowski potwierdził swoją
doskonałą opinję, bijąc zdecydowa
nie i w pięknym stylu Harmsa (He
ros). Matuszewskiego wysunęliśmy
przed Florysiaka. Pięściarz Skody
zremisował z Harmsem, z którym
Fiorysiak wyraźnie przegrał. Wy
kreślamy zupełnie z listy Wojtko
wiaka, bo choć piastuje on w Wil
nie pierwszeństwo, na ringu prze
stał się wogóle pokazywać. Poza
tem nie doczekaliśmy się żadnych
rewelacyj.

Po meczu w Inowrocławiu zdecy
dowaliśmy się zupełnie wykreślić
Zielińskiego, który dzisiaj nie przed

75.000 widzów rozczarowanych klasa piłkarska Rzeszy

WAGA MUSZA
1. Rotholc Gwiazda—W-wa.
2. Sobkowiak Warta—Poz.
3. Rundstein Makabi—W-wa.
4. Jasiński Ruch—Haidukl.
5. Koziołek Warta—Poz.
6. Krysik Polonia-W-wa.
7. Mrozek IKB—Swięt. ‘
8. Bartniak IKP-Łódż.
9. Wieczorek CWS-W-wa.
10. Bagiński Ognisko—Wil.

YMCA Ryga, siedmiokrotny mistrz
Łotwy w siatkówce i wielokrotny w
koszykówce, rozegra w dniach 12 i
13 b. m., t. J. we czwartek i p ątek
spotkani z YMCA i AZS.
Spotkania powyższe zapowiadają
się b. interesująco, gdy£ poziom dru
żyny łotewskiej jest niezwykle wyso
ki. Łotysze mają reprezentacyjnych
obrońców Samtiusa i Augustsa, oraz
środkowego napastnika Mahneistensa.
Łotysze przyjeżdżają do Polski bez
pośrednio z tournee po Europie, na
którem bawią już półtora miesiąca. Z
.Warszawy jadą do Krakowa, gdzie ro
zegrają spotkania z miejscowemi Y. M.
C. A. i Cracovią.
Zawody odbędą się na hali YMCA,
przyczem pierwszego dnia Łotysze
walczą :z AZS w koszykówce, a z
YMCA w siatkówce, a następnego —
odwrotnie.
Został również potwierdzony przy
jazd chińsko - amerykańskiej drużyny
studentów z Berlina. W szeregach tej
drużyny walczy 2 Chińczyków. 2 Ka
nadyjczyków i 3 Amerykanów. Roze
gra ona spotkania koszykówki z AZS
i YMCA w Warszawie dnia 17 j 18
b. m. Reprezentuje ona podobno nie
spotykany poziom. (B. K.)

Obaj liderzy pokonali Niemca Bia
łasa, Rogalski jednak o mało.,nie po
tknął się na bitnym krakowianinie
Machu. Poznańczyk był wprawdzie
niewątpliwie zmęczony poprzednią
walką, ale Mach walczył znakomi
cie i zasłużył nietylko na remis, ale
i na gwałtowną podwyżkę swoich
akcyj.
Niewytłomaczny spadek formy
Spodenkiewicza, który tylko z naj
większym trudem pokonał przecięt
nego Hołowacza, zmusza nas do zu
pełnego usunięcia łodzianina z ta
beli. Na dziesiąte miejsce wpisujemy
natomiast Pintę, prezentującego na
meczu z Astorją nieprzeciętne zale
ty bojowości i znakomitej kondycji.

ivana, o energicznym eelnym, wykopie. Pif- . fair 1 mecz przeszedł bez zgrzyta. Niemcy wy stawia żadnej poważniejszej warto
ka wychodzącą od Mała czy Hapgooda nleo- I pętli swe zadanie, grali dobrze, tak Jak Ich na ści. Na jego miejsce wstawiamy
mylnie przedostawała się do napastnika nie- I to stać.
Pisarskiego, który zaprezentował
obstawionego, tak że od momentu ofenzywy | SZEPAN KAPITAN DRUŻYNY powiada: się znacznie lepiej, choć i jemu da
niemieckiej do ataka angielskiego upływało ' „Oraliśmy, jak mogliśmy, a chcielibyśmy grać leko do dawnej formy. Pewną „dzia
łalność“ wykazał również Pietrzak,
mgnienie oka.
który zmieni,
‘
‘barwy kaliskiego «
K.
W drużynie niemieckiej najlepiej grat Ja
S. na IKP.
cob, dalej Szepan w ataku, który zwłaszcza
w drugiej połowie dźwigał na sobie cały cię
WAGA CIĘŻKA
żar ofenzywy i... defenzywy. Muenzenberg
1. Piłat Warta—Poz.
i Harringer w pierwszej połowie byli szybcy
2. Tilgner Sokół—Poz.
i energiczni, ale szybko załamali się ducho
Choma Gedania
wo pod lawina ataków i w poczuciu odpo
4. Mizerski Polonia UZ-ivo.
wiedzialności za najmniejszy błąd, który gro
5.
Szkwarkowskl
Lechja—Lw.
ził utratą bramki.
6. Krenz ŚKP-Łódź.
Najsłabiej wypadł Janes i Fath, Ooldbrunner
7. Wrazidło Ruch—Hałd.
dobry byt w pierwszej połowie, Gramlichowl
nie starczyło nawet na tyle. W ataku nie
8. Neudlng Makabi—W-wa.
mieckim niebezpieczny byt Lehner, który czę
9. Kłodas Wima—Łódż.
sto wygrywał indywidualne pojedynki. Hoh10. Kuchnowski Cutavia—łr
man żywy i zwrotny strzelał dużo, ale zupeł-'
Dużą niespodziankę sprawił w. ynie niegroźnie. Rasselnberg był w drugiej |
stkim Szkwarkowski, nokautując d3
połowie duszą ataku. Wskutek powolności
wnego reprezentanta Krenza. Po
Niemcy nie byli jednak zupełnie niebezpieczni.
twierdza się nasza opinja, że łodzią
Boisko było mokre i slizkie. Coprawda w
nin potrafi walczyć efektywnie tył"
czasie gry świeciło słońce, ale poranek byt
ko z dużo słabszymi od siebie. Kuch
wyjątkowo ponury, deszczowy i mglisty. Niem
nowskiego, po jego remisie ze Stein
com nie odpowiadała też twarda piłka.
metzgerem (Heros) wstawiamy na
Emocjonujące momenty stwarzali tylko An
miejsce Tomaszewskiego, który w
glicy. Raz omal Fath nie zdobył bramki, po
obecnym sezonie nie ma za sobą
dobny wypadek zdarzył się po przerwie. Kom
żadnych sukcesów.
asacje Niemców przeprowadzane od czasu do
czasu były nawet ciekawe i płynne, ale jakże
wolne! Niemcy uzyskali też w drugiej części
bramkę, gdy obrona angielska znalazła się na
przeciwnej połowie. Nagle Niemcy zerwali się.
Z ust publiczności wyrwał się okrzyk prze
Z okazji dziesięciolecia Polskiego
W dźwiganiu ciężarów Polskę repr®
*
rażenia: ..Nikogo niema" — ale byt Hap- Związku Atletycznego w Katowicach, zentować będą Odrowąż, Wittek. Sty
good! — i byt na tyle przytomny, że sfabryko w dniach 7 i 8 grudnia b. r., odbędą się lec (Śląsk) i Zagórzycki (Pomorze). Z
zagranicy wystąpią tu Janus i Małek
wał ofsajd. Strzał Lehnera ugrząst w siatce, na sali Powstańców międzynarodowe
walki zapaśnicze. Jak nas PZA informu ze Śląska niemieckiego oraz Fe n (Au
lecz przedtem znakomity sędzia Olsson odgwlz- je, z zawodników zagranicznych przystria).
dat spalony. Takiej samej bramki Mathewsa nie rzekli już swój przyjazd na Śląsk: 1
uznał też po 6 minutach drugiej potowy.
mistrz Europy Lórnicz (Węgry — wa
Bramki padły: 1) w 43 min.: Camsell prze ga kogucia). Mistrz Europy i Makkaszedł na lewe skrzydło dokąd podał mu Ba biady, austrjak Fincus (waga piórko
stln piłkę ze środka, Camsell z ostrego kąta wa). W wadze lekkiej startować bę
Sezon pięściarski w całej Polsce jest
dzie wicemistrz Rzeszy Niemieckiej—
strzelił skutecznie.
w pełni, czego zupełnie nie odczuwamy
2) W 21-ej min.: po przerwie atak Niemców Nachtigall. Waga pólśrednia będzie re w Poznaniu, tej stolicy polskiego bok
prezentowana przez mistrza Austrji
przerywa Małe, wykop jego dochodzi do Ba- Musila, średnia przez mistrza Rumunii. su.
Mieliśmy spotkanie z Niemcami
■
st na, następuje wyseka centra. Cansell zwol Ungara; półciężka przez mistrza Wę ubiegłą niedzielę, najbliższe mamy do
niony z opieki Goldbrunnera już jest przy pił gier i wicemistrza Europy Vierag'a; piero
w niedzielę 15 b. m. Już niedziel
1
ce. Jacob wybiega, ale Camsell przenosi ponad ciężka przez trzykrotnego mistrza Nie ne spotkanie wykazało małe obycie pif
ściarzy z ringiem, zanik techniki u bok
miec — Jetziga.
nim piłkę głową do siatki.
serów Warty na korzyść bojowości, siły
3) Trzecia bramka w 24-ej min. była maj
Ze strony polskiej, walczyć będą na- i■ kondycji fizycznej.
stersztykiem. Bastin podaję piłkę do Camsella, stępujący zapaśnicy, wyznaczeni przez
który mimo ataku obrońców odsyła piłkę na
Waga kogucia- Rokito (W-wa) oraz zm,an9 nastawienia w klubie, reprezeń
skrzydło, skąd Bastin wspaniałą bombą w pra
Kuchta Fok i Ruda P (Śląsk)- olrk<Hltuj,cym naiwvższą klasę naszego p:?'
wa- Pyć (W-wa) Gró^nPwna^
Zwrócenie uwagi na wyrowy róg ustala wynik dnia.
Należy jeszcze dodać, że Gramlich omal nie Kawał (Łódź) i D
*woroik-Kul :«owski ze ^’en'e skutecznej bojowości nie powinsfabrykował bramki samobójczej, a w ostat Ślaska W“wad« iSi wvStaoia- n0 iednak prowadzić do zatracenia wid
nich minutach, gdy było już zupełnie ciemno, ków')
Szaiewskrz
Warezawv
Baio« SlŁ'
:
ikich *alet technicznych, którym
Warta
j Kry^malski
IMGóJny
^
*
d,u8otrw
‘Fath po kombinacji z Rasselnberglem i HohmaPółśrednia: Zembrzucki (W-wa). Hta- lość
10ść swojej
swoiei hegemonji.
heEemonti.
nem miał szanse zdobyć punkt honorowy.
Na terenie Poznania mamy obecni®
Po meczu gracze uścisnęli sobie serdecznie ta (Łódź), Oross (Kraków), oraz KuTręce, a kapitanowie drużyn Szepan i Hapgood gowski I, Kusz i Maruszewski ze Ślą-I cztery kluby pięściarskie: Wartę, Spjkoła, H. C. P. i Związek Strzeleckipodziękowali Olssonowi za wzorowe sędziowa ska. Wagę średnią reprezentować bę-l,|Obok Warty większą aktywność wyka
nie, które było ułatwione dzięki wyjątkowo fair dą: Książkiewicz (Warszawa), Łuka-I. zuje jedynie jeszcze Sokół, lecz w susiewicz (Poznań), Biskupski (Porno-1
grze.
rze). Jakubowski (Łódź) i Krysmalskili i mie, mimo .pełnego sezonu, panuje sp.0
TRENER NERZ w wywiadzie oświadczył, że (Śląsk). Do półciężkiej zaś wyznaczo, kój. Zwłaszcza narybkowi nie daje si?
jest zadowolony z gry swej drużyny, była ona no Falkiewicza z W-wy. Hasnego z
z)| możności sprawdzenia swych umiej?;'

Wśród ludzi mocarnych

Bohs w Poznania

I

w cit
rież'no^c* w ringu. Dotychczas obok nuKrakowa i Urgacza ze Śląska. W
Krakowa Tu- , strzostw klasy B odbyło się zaledwie
kiej wystąpią: Nigrin z K.T
spotkanie młodzików Sokoła z Hrek z Łodzi, oraz Gwóźdź i Gazda ze, jedno
C P.,
P.. lecz
Ippt spotkanie
«nntknnip to
łn wypadło
wvnadln nieZS
*niezaC.
Śląska.
dawalająco. W imię do-bra poznańskiego
boksu, kluby muszą zarzucić wszelki®
antagonizmy i winny bezwlocznie pi"zy
Zmiany powyższe powodują pewne
stąpić do urządzania periodyczny^
MECZ BOKSERSKI
osłabienie składu
w wadze muszej,
spotkań swego narybku. Sal i ringów
POLSKA — BELGJA
choć Kascha jest też doskonałym pię nanST^ł
wSonne^d!- Ifiwta *- *by teSoJanKe^mogly
ściarzem. Trudno stawiać wnioski o
zmianach w wagach ciężkich, skoro
Vogt miał debjutować w tej wadze.
Typ fajtera został zastąpiony przez
technika Rehma, który byt 6-krotnym ■ «« Polska “Belgia.
kitbowych. Priktyka do-

Hamburg zmienia skład

mistrzem Hamburga w wadze średniej, i Mecz ten odbędz e się pod koniec lu tychczasowych spotkań młodzików W
zanim wypchnął go stamtąd Baumgar- tego, względnie w pierwszych dniach' kazała że bodajże jedynym powodem
ten.
| marca przyszłego roku. Reprezenta-! utrudniającym harmonijną współprac?
Ciekawe są komentarze prasy nie- j cja belgijska rozegra trzy spotkania klubów, to właśnie ogłuszające rvki ga'
mieckiej. Hamburg jest pełen optymiz-ia mianowicie:
'|erjj które atmosferę tak elektryzująmu, Berlin natomiast obawia się wy-; Polska - Belgja w Poznaniu, War-1 że w końcu doprowadzają do scysji k|9
stępu swych pogromców i nie chciatby l szawa — Bruksela w Warszawie i [równików zawodów,
by Warszawa została rozczarowana.
1 Łódź — Bruksela w Łodzi.
Śliwiński.
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Cuiavîa chluba Inowrocławia remisuje z Niemcami
(Od specjalnego wysłannika)
ipiekunów, że walczył dużo poniżej
...
, j ,
I swej normalnej formy.
Warto było zrobić wycieczkę do Ino-1 Za chwilę czeka nas znów roZczaroWrocławia, chociażby po to, aby prze- wanie. Po Rogowskim spodziewaliśmy
... w jakim
..V™, stapniu doba od. się więcej Wpraw<lzie wake z War.
konać się
poczynku wpłynęła na drużynę Heros Szawy byłby może
znokautowany
Inowrocławia, aie
ale na
. .
.....................
... . .
| przez Wilkego
w lutego z inowrociawia,
Chcielismy tez sprawdzić, jak dru- . tle tych dwu walk Czortek dominuje
żyna Cuiavn wypadła na tle poważne- niepodzielnie i znacznie przewyższa
go przeciwnika. Staraliśmy się przy-, klasą Rogowskiego.
tern przeprowadzić analizę porównaw-; Kogut kujawski ma największe braki
czą zawodników Skody i Cuiavii na tle i w kryciu, a pozatem jest wolny i wyprzecrwmków niemieckich.
i raźnie gubi się z chwilą kiedy przeciwJeżeli chodzi o pierwsze zagadnienie nik narzuca tempo. Trzeba jednak odstwierdzamy kategorycznie, że han- dać mu sprawiedliwość, że po.rafi bić
nowerczycy za wyjątkiem jednego Bia-1 z obu rąk i jest zupełnie poprawny w
łasa, byli lepsi w Inowrocławiu niż w1 póldystansie i w zwarciu. W walce na
Warszawie. Weźmy chociażby takiego dystans nie miał nic z Wilkem do poWilkego. To co pokazał przez trzy mi- wiedzenia.
Rogowski, coprawda też,
nuty z Czortkiem, demonstrował przez | jak twierdzą jego przyjaciele, walczył
Pełne dziewięć minut z Rogowskim. I poniżej formy.
Wspomnieć tu jeszcze trzeba o mu-l Nadzieją Inowrocławia jest piórkosze, Brofazim II. którego nie widzie! ś- wiec Mrozowski, który zastępuje konw rękę Dudziaka. Mro
my w Warszawie. Możemy się nie tuzjowanego
1 1
**— 
martwić: Broiazi jest bardzo przecięt zowski to młodziutki 17-letni chłopa
nym przeciwnikiem i mamy wrażenie, czek. któremu jeszcze daleko do ruty
te Krysik miałby z nim duże szanse. ny ringowej. Posiada jednak wiele —
Tymczasem Łada zawiódł. Jest to bo spryt. Szybko orientuje się w sy
zawodnik o bardzo małym repertuarze tuacji i potrafi wybrać właściwą tak
uderzeń. Lewy prosty dublowany — tykę. W walce z Białasem prędko zro
i lewy sierp, to bodaj jedyne ciosy sto zumiał, iż jedynym jego ratunkiem by
sowane przez inowrocławian na. Ino- ło zwarcie. Wchodził w nie zawsze
wrocławianin nie jest nadto bojowy i czysto, jednak zdołał sie uratować
nie lubi zwarcia. Na jego usprawie przed niebezpiecznemi ciosami Bieladliwienie przytaczamy opinie jego o- sa, który zresztą był cieniem zawodni
ka, stawiającego czoło Kozłowskiemu,
Mrozowski też jest twardy, ale to je
szcze wszystko mało, aby móc liczyć,
żeby w bliskim czasie mógł odegrać
rolę w boksie polskim.
W wadze lekkiej podobał się nam
bardzo Lelewski. Jest on narazie je
szcze zawodnikiem Stelli, ale powrót
na łono Cuiavii jest kwestją dni.
Lelewski — to typowy puncher, fctóry zresztą jest dobry zarówno w ofen
zywie jak i defenzywie. Szybk atak,
i celny cios oraz doskonała praca
nóg stanowią atuty tego boksera. Lelewski wypad! na tle Kaczmarka dużo
lepiej, niż Bakowski.
Jeszcze możnaby dodać, że bokser
Stelli przy swej żywiołowości jest nie
słychanie opanowany i potrafi nieźle
rozkładać siły.

POŻEGNALNA WIZYTA WILIMOWSKIEGO W PZPN
Skończył sic pierwszy etan leczenia w Warszawie, teraz na re
konwalescencję do Hajduk.
Lelewski zresztą, jak sam twierdzi,! Przyjemną niespodziankę zrobił Leśredniej;
nie doszedł jeszcze do swej normalneji wandowski
J
' ' ____j._______
‘ -■
* ’ _' walcząc z
Hanusem dowiódł, że jest bezsprzecz
tormy fizycznej.
, Zupełnie inaczej rozwiązał swą wal■ n e najlepszym i najwięcej utalentokę
z Davidem Radomski, poszedł nai wanym bokserem Cuiavii. Lewandow
'
wymianę ciosów na dystans.
ski imponuje wyczuciem dystansu, a
Niestety inowroclowianin nie potra
, zablokować potężnego Niemca i nie■ jego suchy cios z przedramienia spafił
■ da zawsze najmniej spodziewan e. Ino'
uchronił
się od pokaźnej porcji ciosów.• wrocławian n najchętniej bije z pól.Trzy piekielne uderzenia w żołądek,
■ dystansu prawym prostym lub hakami
jakie
zainkasowal Polak w drugiej runi z obu rąk. A ważne jest i to, że Le■
dzie,
a które przyjął bez wrażenia,• wandowski nie zapomina o sercu i żo
’
świadczą
o
jego
niesłychanej
twardo

■ łądku przeciwnika.
Słabym punktem
;
ści
Atutem Radomskiego są przytom1 tego zawodnika jest defenzywa.
ne kontry i dość wszechstronne wy
Inowrocław oczekiwał wiele po pól
szkolenie techniczne.
Porównując Seweryniaka z Radom- ciężk m Zielińskim, o którym chodziJ
—t w doskonałej formie,
skini, pierwszeństwo jednak oddajemyyła
fama, żz
że jjest
miał doskonawarszawianinowi, który potrafił dużoi!j Rzeczywiście, Zieliński
Zi
. tą pierwszą rundę. Wkrótce się jelepiej zablokować Davida.

UROCZYSTY AKT W P.U.W.F.
Gen. Olszyna - Wilczyński wręcza dyplom laureatowi nagrody
dziennikarskiej red. Junoszy-Dąbrowskietnu.
dnak okazało, ze to wszystko na co
so
~ stać.
Ten tęzyminułowy bokser spuchł zu
pełnie, obnażając kompletny brak kou
dycji. Jednem słowem, Inowrocław anin zawiódł na całej linji. Walczył do
tego stopnia bez głowy, że odnosiło
s:ę wrażenie, że nastawia on specjal
nie szczękę, aby wypróbować siłę cio
su przeć wnikał Inna sprawa, że Siko
ra był dużo lepszy, niż w walce z Pi
sarskim. Nasuwa się jednak wniosek,
że Pisarski, jakkolw ek daleki od for
my, nie miałby żadnych trudności z
Ziel ńsktm. Brak bojowości u Zieliń
skiego obhiża ostatecznie walory tego
pięściarza.
Kucbnowski waży 84 kg.; jest to po
tęźmy chłopak, który nawet przez gar

dę potrafi posłać przeciwnika na de
ski. Trudno wogóle jeszcze Kuchnow
skiego nazwać pięść arzem. Umiejętno
ści Kujawianina polegają jedynie i wy
łącznie na prawym sierp:e. Jeśli je
dnak Kucbnowski znajdzie sę na pół
dystansie lub w zwarciu, nie umie uderzyć Kuchnowskiemu może się udać c os i może zwyciężyć, ale „bokso
wać“ jeszcze nie umie; a pozatem je
go op ekunowie twierdzą, że ma bar
dzo miękką szczękę.
Reasumując, musimy stwierdzić, że
37 tysięczne miasteczko umiało wycho
wać drużynę, która w sumie stanowi
dobry zespół, mogący być niemal dla
wszystkich ósemek polskich niebezp ecznym.
K. Gryżewskl.

Generalną „czystką“ w napadzie Ruchu
zapowiada kierownik drużyny insp. Gettler

TYM RAZEM JESZCZE NIE POSZŁO
8-ka bokserów bydgoskiej Astorji odpadła z dalszych rozgry
wek o drużynowe mistrzostwo w boksie. Stoją od lewej: Wypiiewski, Wojtkowiak, Borowicz, Dorsz, Karasek, Sobek. Łukowski, Matyasik.

TRENINGI DĘBU

GOD KRÓLEM NAPASTNIKÓW

Zarząd K. S. Dąb informuje nas, że
w nadchodzącą niedzielę przeprowa
dza mecz treningowy dwu teamów i
rezygnuje z zakontraktowania meczu.
Inż. Durczak uzasadnia stanowisko za
rządu tern, iż gracze, którzy po więk
szej części pracują, wskutek wczesne
go zmroku nie mogą trenować podczas
tygodnia, (hr)

Trener Otto,, który był obecny na
meczu Śląsk — Dąb ostatniej niedzie
li widząc grę Goda, oświadczył, że za
wodnik K. S. Śląsk jest obecnie najlep
szym środkowym napastnikiem li
gi I (hr)
GOŚĆ ŚLĄSKA Z NIEMIEC

K. S. Śląsk (Świętochłowice) przyj
muje w nadchodzącą niedzielę na wla
snem boisku zespól niemieckiej ligi oOTTO NA ŚLĄSKU
kręgowej „03“ Ratibor ze Śląska Opól
Trener P. Z. P. N-u p. Kurt Otto ba skiego. Skład Śląska zależny jest od
wi od półtora tygodnia w Katowicach, czwartkowego meczu z „reprezenta
gdzie prowadzi kurs przodowników pil cją“ $1. O. Z. P. N. W każdym bądź
karskich. Kurs liczy 20-tu uczestni razie na lewem skrzydle zagra znów
ków i jest skoszarowany w Komendzie Smól! (hr)
Sobiehart, który tak udatnie zadebiu
Rezerwy Policji. Ćwiczenia praktycz
ne odbywają się na dawnem boisku tował w szeregach benjaminka na me
czu z Śląskiem, nie uzyskał zgody P.
KKS. Pogoń (hr)
Z. P. N. na przejście z Warty (Zawier
NARYBEK ŚLĄSKI — KS. ŚLĄSK
cie) do Dębu, podobno dlatego, że w
W czwartek, obiecujący narybek Slą przeciągu ostatnich lat aż czterokrotnie,
ska, wałczy w Świętochłowicach z li zmieniał barwy! Należy podnieść, że
gowym zespołem K. S. Śląsk. Skład utalentowany napastnik m.eszka od 3
narybku będzie następujący: Kwokaj miesięcy w Katowicach i pracuje jak
(Czarni), Michalski (Naprzód), Kra większość członków i graczy Diębu, w
wiec (Dąb), Piec II (Naprzód), Niech- hucie Baildon.
ciol (Stadjon), Dytko (Dąb). Piec I (Na
przód). Ksionżek (Naprzód), Smolin
(Czarni), Kłoda (Dąb), Cyganek (Wa
wel). Na rezerwowych wyznaczył ka
LWÓW — ŚLĄSK W BOKSIE
pitan śl. O. Z. P. N. graczy T. S. Na
Z okazji 10-lecia L.O.Z.B. odbędzie
przód: Wysockiego, Kłosska, Kandelę się w nadchodzącą niedzielę we Lwo
i Bochnie.
wie mecz bokserski Lwów — Śląsk.
Przedewszystkiem konstatujemy, że Obie drużyny wystąpią w najsilniej
Ruchem,
za- szych składach. Walczyć będą (od
Dzis-ejszy Naprzód nie przedstawia, pomimo |j po
rządsukcesie
ŚL O. Naprzodu
Ź. P.^N? nad
wykazuje^
wielki
wagi muszej): Górecki (L) — Jasiński
dwu internacjonałów, żadnej specjalnej war- —
—
--J-------respekt —
przed
pogromcami mistrza Pol• (SD. Veit (L) — Jarząbek (Śl), Hotości. Wspomnimy jeszcze, że pod pseudoni ski, wystawiając aż 8 graczy lipinian. łowacz (L) — Matuszczyk (Śl), Smung
(L)
— Bieniek (SD. Bilyj (L) — Św rk
O ile wyżej wymieniony skład miał
mem „Gruszki“ wystąpił na pozycji Willmow(Śl), Michniewicz (L) — Banach (Śl),
sklego zawodnik jednego z klubów robotni by walczyć o przyszły puhar PZPN-u,
Leoniak (L) — Langer (Śl), Szkwarczych. Arbiter meczu, p. Gryc z Katowic, nadto dużo możnaby mu zarzucić. Uwzglę kowski (L) — Wocka (Śl).
dnić należałoby więc tutaj przedewszy
na każdym kroku krzywdził Naprzód, odgwiZ okazji dziesięciolecia L.O.Z.B. sze
stkiem Moczkę z Dębu. Goda i Cebulę
zdując urojone spalone i t. p. Złośliwi twier ze Śląska, Czempisza z Ruchu. Cheb- reg działaczy zasłużonych koło roz
dzą, iż gdyby nie kurtuazyjny gwizdek p. Gry- ka z Słowianu i Rzychonia z Poczto woju sportu bokserskiego na terenie
Lwowa, zostało odznaczonych hono
, Ruch „osiągnąłby “ wynik dwucyfrowy!
„.„„u wszystwa4y
wego. Interesujące te, mimo
-----------------------------. J4 rowa odznaka L.OZB (m. k.).
ko. —
zawody
rozpoczną się o godz.
Trener Polskiego Związku Gier Spor
na stadjonie Śląska, (hr)
towych, p. Klyszejko, został przydzie
lony przez iPZGS, na grudzień do Lwo
wa. LOZGS postanowił w całej pełni
wykorzystać pobyt p. Kłyszejiki we
Lwów e i zorganizuje kurs dla przodow
ników g er sportowych. (K).
Mistrz Polski w koszykówce panów
KPW (Poznań), gościć będzie we Lwo
wie 7 i 8 grudnia i weźmie udział w
turnieju s atkówki i koszykówki, któ
ry odbędzie się przy udziale Sokola
Macierzy. AZS i Droru. (K).
Rewanżowy mecz pływacki Kraków
— Lwów odbędzie się 15 b. m. we
Lwowie w krytej pływalni. Bezpo
średnio przed meczem, zorganizowany
będz e we Lwowie kilkudniowy obóz
pływacki, dla czołowych zawodników
Lwowa. (K).
Mistrzostwo bokserskie okręgu lwów
skiego w k'. B zdobyła drużyna Barkochby rzeszowskiej, po zwycięstwie
nad Czarnym' w stosunku 10:6, wcho
dząc temsamem do ki. A. Sekcja bok
serska Barkochby powstała dopiero
przed rokiem i należy do najmłodszych
klubów bokserskich okręgu lwowsk ego.
Bilorówna 1 Kowalski, mistrzowska
para Polski w jeździe parami, udaje
się w najblższych dniach do Berlina,
na kPkudn owy trening. Podkreślić na
FINAŁU ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI W BOKSIF
| leży, że para lwowska wyjeżdża do
Łodzianie: stoją od lewej: Pawlak (sekundant), Gluba, Partniak
. Berlina na własny koszt rezygn.'iąc z
i lodowiska katowickiego, które nie ‘est
Spodenkiewicz, Wożniakiewicz, Taborek, ChmL ’.ewski, Stalli,
Iw stan’e stworzyć tak dogodnych wa
Krenc, Konarzewski (trener klubu).
runków treningowych jak Berlin. (K).

Lwów

i
STEINMETZGER — GARSTECKI
PISARSKI — SIKORA
Z MECZU BOKSERSKIEGO SKODA — HEROS 9 :7

DRUZYNY I.K.P. (ŁÓDŹ) / SKODY (W-wa) ZAKWALIFIKOWAŁY SIE DO
Warszawianie: od lewej: Krysik, Czortek, Kozłowski, Bakówski, Seweryniak, Matuszewski. Pisarski, Garstecki.
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Renju drużyn hokejowych

W siedzibie mistrza Polski BezScroSewie w Krakowie
Lwów, w listopadzie.
Sport kanadyjski stał się we Lwowie bardzo
popularny. Obecnie wytworzyła się jut taka sy
tuacja, iż każdy poważny klub uważa za swój
punkt honoru dysponować drużyną hokejowa,
nie baczac często na znaczne koszty. Hokej we
Lwowie pasjonuje tysiączne rzesze widzów, po
dobnie, jak w lecie mecze ligowe.
Żywiołowy wprost rozwój hokeja sprawia
władzom związkowym we Lwowie niemało kło
potu. By umożliwić wszystkim normalny roz
wój, by wykorzystać w pełni sezon, trzeba
dysponować odpowiednio przygotowanym to
rem. Jeden tor na Lwów, w żaden sposób nie
pokryje faktycznego zapotrzebowania, to też
związek chcąc zaradzić najpilniejszej potrzebie, postanowił przystąpić do budowy własne
go toru. Wszystko zapowiadało się ładnie
i pięknie. Opracowano plany i kosztorysy, tor
znlał być gotowy nawet w połowie listopada.
Nadspodziewanie wytonity się jednak trudności
finansowe I... hokej lwowski znalazł się w kaJastrofalnem wprost położeniu.
Jak zakończy się to wszystko, tego nie ehcemy przesądzać. Z obowiązku notujemy meldun
ki z poszczególnych obozów.

twierdzony wówczas impreza ta odbędzie się
w styczniu w każdym bądź razie napewno przed wlleńskiego Ogniska, sprowadzenie
Olimpjadą. W czasie trwania Igrzysk olimpij Vody I male tournee po prowincji.
skich, Lechja ma zamiar zorganizować tournee
po większych ośrodkach prowlncjonalnyćh, jak
Zagłębie Naftowe, Stryj i Przemyśl.

*
Nakładem znacznych kosztów przystąpiła Po
goń do budowy własnego lodowiska, położo
nego na terenach kortów tenisowych. W skła
dzie Pogoni, jak się dowiadujemy, zajdą dość
znaczne zmiany. Sezon zeszłoroczny, który był
w historji hokeistów Pogoni wybitnie kryzyso
wy, ma Pogoń już za sobą. Drużyna grać bę
dzie w nadchodzącym sezonie w składzie wy
bitnie odmłodzonym.
Kierownictwo sekcji postanowiło przedewszy
stkiem zrezygnować z usług niezmordowanego
Wacława Kuchara, a pozatem utracono Hammerlinga, który przeniósł się zawodowo do Dro
hobycza. Barw Pogoni bronić będą: Wańczycki, Weissberg, Bereza, Sabiński, Zimmer,
Korzeniowski, Jastrzębski, Krasucki. Pozostaje
jeszcze młody dobrze zapowiadający się ho
keista lwowskiego A. Z. S. Plajewski, które
mu ok-es skreślenia mija w dniach najbliższych
1 nowy nabytek Drańko, b. gracz Pogoni ró
Na temat mistrzowskiego zespołu Polski, wieńskiej. Treningi Pogoni prowadzić będzie
Czarnych, krążyły po Lwowie od miesiąca naj b. olimpijczyk p. Mauer, który szczególnie
bardziej fantastyczne pogłoski. Drużynę Czar duto uwagi pośw-ięcaś będzie drużynie młod
nych uważano już niemal za zlikwidowaną, szej. Drużyna Pogoni, zapowiada się doskonaa tych, czy owych hokeistów widziano zarów le i już w zeszłorocznych mistrzostwach rezerw
no w lwowskich, jak i pozalwowskich klu klubów lwowskich zajęła pierwsze miejsce.
bach. Pogłoski te — jak zdołaliśmy sprawdzić — W programie przewiduje Pogoń sprowadzenie
aupelnie nie odpowiadają prawdzie. Imienny poznańskiego A. Z. S., rozegranie meczu reskład mistrza Poiiski przedstawiać się będzie
następująco: W bramce grać będzie Stenzel,,
w obronie Kasprzak i Lemiszko, w napadzie
Czyżewski, Jasiński 1 i Kuliczkowski, a w dru
giej trójce: Jałowy II, Stupnckl, Jasiński II.
Poważnem wzmocnieniem „Czarnych“ jest
„zdobycie" Jasińskiego II z lwowskiego A. Z.
S. W rezerwie mają „Czarni" do dyspozycji
jeszcze Jałowego I i Zgóralskiego. Trocki de
finitywnie wycofał Się z życia sportowego.
i
Drużyna „Czarnych" uczęszcza od miesią
I
ca na gimnastykę i zaprawę, którą prowadzi
w sali Sokoła p. Kasprzak. Nie jest wykluczo
!
ne, że na otwaroie sezonu mistrz Polski wyJedzle do Berlina. Ostatnio otrzymali „Czarni"
z Brandenburger S. C. zaproszenie rozegrania
.
dwu meczów w Berlinie z prawem rewanżu we
|
Lwowie. Istnieje również moźffiwość odwie
j
dzenia „telefonistów" w Bukareszcie. W peł
'
nym sezonie projektują „Czarni“ sprowadze
!
nie kilku drużyn zagranicznych do Lwo

Kraków w grudniu.
lać Walne Zgromadzenie, które odbę
W hokeju krakowskim panuje „bez dzie się w czwartek 5 grudnia.
Dotychczasowy okres pracy nie zo
królewie“. Ustąpił prezes por. Kosman,
stał
jednak zmarnowany. Przedewszyst-'
nie pozostało zatem nic-innego, jak zwo
kiem zainteresowano się sprawą hoke-i
ja w szkołach krakowskich. Zarządowi
KOZHL, sprzyjał los, w szeregach je
go znajduje się bowiem prof. Jodłow
ski, entuzjasta hokeja. On to zaintere
Łódź, w listopadzie. | becnie w Krakowie i otrzyma! zwoln enie, Fren- sował się gimnazjami krakowskimi, wy
kazującymi
dużą ruchliwość i posiada
Na temat przygotowań Łodzi do sezonu ho- : tzel drugi bardzo dobry gracz, przeniósł się na
jącymi wcale dobre zespoły. Jest na-l
kejowego prezes okręgowego związku, p. Zyg tomiast na stałe do Warszawy i również otrzydzieją, że regularne zawody drużyn
I mat zwolnienie. Ubytek tych dwu graczy re
munt Lange, wypowiada się następująco:
szkolnych będą w sezonie na porządku
Gra kanadyjska rozwija się w okręgu na- | kompensuje jednak powrót Linkego ze Szwajca- dziennym.
szym zupełnie dobrze. Gdyby nie wielk e kosz I rjl. Linke grat tam w hokeja i ŁKS obiecuje soNiemniejsze zainteresowanie budzi
ty wyekwipowania i utrzymania drużyny, było- *I bie po nim wiele. Atak Król—Linke -Koczew- sprawa wyszkolenia. Związek' zamie
by ich dużo więcej. Wystarczy jednak, by je ski będzie grożnyl
rza urządzić kurs instruktorów hokejo
den klub fabryczny powołał do życia sekcję,
— Jakie mamy zatnierzen'a? W granicach wych, który odbyłby się w styczniu lub
a wnet pojawią się Inne. „Winią" zmontowała skromnych pracowaliśmy dotąd z pożytkiem, lutym. Dla bliższego kontaktu z pro
pełną drużynę i spodziewam się zgłoszenia jej w granicach skromnych kreślimy nasze zamie wincją utworzono delegaturę w Kryni
do związku.. „Zjednoczenie" nie pozostaje wty- rzenia i na sezon bieżący. Podobnie jak w la cy, która zaopiekuje się tamtejszymi klu
le 1 w dniach najbliższych i ich powitamy jako tach ub egłych rozegramy spotkania międzymia bami, a prócz tego projektowane jest
członka. Ruszyła się również prowincja łódzka. stowe z Warszawą, a kluby: ŁKS i Union Tour. urządzenie pociągu popularnego na tur
„Kruschender“ w Pabjanicach i „Tomaszo- będą w ciągłym kontakcie z czołowymi zespo niej noworoczny do Krynicy. Dla re
zerwy KTHH. oraz Strzelca Makkabi
wianka" w Tomaszowie Mazowieckim powięk łami stolicy. Po raz pierwszy gościć będzie w
i KS. Krynica urządzone będą mistrzo
szą nasz stan posiadania.
Łodzi Cracoyla, której przeciwstawimy repre stwa klasy B w Krynicy
Mistrz Łodzi — ŁKS był przez wiele lat bez zentacje miasta. Mecz ten miał się odbyć je
Mistrzostwa Okręgu, będą zgodnie z
konkurencji. Dziś zapowiada się konkurencja szcze w ub. sezonie, lecz spowodu niekorzyst- uchwalą Walnego Zgromadzenia, roze
dla ŁKS-u poważniejsza. Dz ęki fuzji Triumfu nyclf warunków był kilkakrotnie odkładany. Po grane w dwu rundach. Prócz tego Kra
z Union Touringiem zmontowany został zespół, zatem, kluby nasze, a więc przedewszystkiem ków weźmie, udział w turnieju czterech
który może ŁKS-owi poważnie zagrozić. Nowy ŁKS gościć będzie u siebie AZS — Poznań i To okręgów, projektowanym przez Lwów.
Union Touring będzie więc w tym roku grubo ruński KSZ, a następnie je rewizytować — Konferencja klubów ustali niebawem
slln ejszy. Jeszcze w tym roku, faworyzuje ŁKS, kończy nasz rozmówca. Organizujemy kurs dla terminarz spotkań na cały sezon zimo
wy
mimo, iż został on poważnie osłabiony. Zalęski i przewodników I jak coroku kurs dla sędziów
Rozpoczynając od Cracoyii, najsil
Jeden z najlepszych graczy łódzki :h nfeszka o- I hokejowych.
niejszej drużyny okręgu, nie będziemy
Dragosz-

M. K.

Ł.K.S. musi uważać

Po Hanowerze - Hamburg
Nowa próba reprezentacji boKsersKiej Warszawy

wa. Ostateczna decyzja w tej sprawie spo
czywa wyłącznie w rękach P. Z. H. L., do
którego zwrócono się z prośbą o pozwolenie
rozgrywania meczów w niekompletnym skła
dzie w razie pozbawienia drużyny jej najlep
szych zawodników w związku z igrzyskami'
ólfmpijskieml,
*
Drużyna wicemistrza Polski, Lechja, jest
przygotowana do sezonu. Zaprawę gimnastycz
ną i treningi „suche" prowadzi Sokołowski I.
Skład Lechji nie został jeszcze definitywnie usta
lony. W chwili obecnej kierownictwo operuje
nazwiskami: Bedryło, Heil, bracia Sokołowscy,
Stworzeńskl, Goetz, Katata, Kamiński, bracia
Truszowie. W razie potrzeby ma jeszcze Le
chja w rezerwie Demkowskiego i Palamarczuka, któ-zy ostatnio ukończyli służbę wojskową.
Program Lechji został już przez kierownictwo
opracowany 1 przewiduje zorganizowanie w po
łowie grudnia wielkiego turnieju o puhar Le. chjl z udziałem Cracovii i poznańskiego A. Z.
S., oraz dwu drużyn lwowskich. Gdyby termin
grudniowy nie został przez P. Z. H. L. za

Voigt

waga ciężka.

łych na obcym terenie pokrzywdzony, można
przyjąć, źe siła obu największych miast nicmieckich jest w tej dziedzinie sportu mnicjwlęcej równa.
Hamburczycy przyjeżdżają do Warszawy
w najlepszyem zestawieniu, wypróbowanem
właśnie na ostatnim meczu z Berlinem. Ta
próba kazała Hamburgowi zamienić tylko
przedstawiciela w wadze ciężkiej. Tak więc
do Warszawy zjedzie siedmiu pogromców
Berlina; wśród ósemki hambursklej znajduje
się 7-mlu mistrzów Niemiec Północnych (Nordmark), w tem 3-ch członków niemieckiej
drużyny olimpijskiej (Olympia-Kernmannschaft)
1 jeden wicemistrz Rzeszy.
Kilka pojedynków w ringu warszawskim
zapowiada się wprost sensacyjnie. Nietrudno
nam tym razem zacząć od wagi muszej. Ham
burg I cała pięściarska Rzesza czekać będą
t niecierpliwością na wynik Graafa z Rotholcem. Przyznajemy się, że nigdy małego
hamburczyka nie widzieliśmy, ale cl z berlińczyków, którzy go oglądali, twierdzą, że
Rotholc w formie berlińskiej powinien z nim
przegrać, a już w najlepszym wypadku zre-

Berlin, w grudniu
Uważamy to za pewną przesadę w zachwy
Dość nieoczekiwanie wzbogacony został
cie nad zawodnikiem, którego popularność
tegoroczny międzynarodowy program pięś
1 wyrosła w ostatnich dniach, ale warto pow
ciarski Interesującem spotkaniem reprezentatórzyć, co się o Graafie słyszało. Otóż tak
cyj stolicy Polski I Hamburga. Termin 8
. ,
,
, ,
. .
. , ,.
i wielką stawą cieszy się zawodnik, który ma
grudnia zwolnił się inespodziewanie i późno,
s
za sobą jako senior całe... — cztery walki.
to też trudno nie pochwalić tu okręgowych
Jako młodzik Graaf bił się 16 razy I dopiero
władz w Hamburgu, które świetnie przysto
zyskał prawo
sowały się do tempa narzuconego przez kon przed kilkoma tygodniami
walczenia w konkurencji otwartej,
trahenta, a przedewszystkiem umożliwiły od
wadze
twierdzą, że po latach słabizny i
bycie imprezy przez zaproponowanie bardzo
tej kategorji
| muszej nareszcie znaleźli
względnych warunków finansowych.
'
prawdziwego
olimpijczyka.
Tak wlec poraź pierwszy zawitają do Pol
ski pięściarze reprezentujący wielki port han- ! Ody skromnie zauważyliśmy, czy nie szkoMECZ HOKEJOWY W KATOWICACH
da posłać zawodnika budzącego tego rodzaju
zeatycki. Ciekawi to będą goście. Nie ma tam
KRAKÓW, 4.12. — Teł. wł. — Dru
nadz'eje na przeciwnika tak rutynowanego
może nazwisk, okrytych blaskiem sięgającym
żyna hokejowa Cracovii zaproszona zo
i groźnego Jak Rotholc, posłyszeliśmy od jedgranice Rzeszy; ale Hamburg jest jedstała na niedzielę do Katowic, gdzie ro poza
.
nego z berlińskich znawców w odpowiedzi:
zegra o godz. 13-ej mecz z drużyną ( nymi z najgroźniejszych okręgów. Zespołowa „Panie, on sobie już da radę; ten chłopiec
Obozu olimpijskiego. Gracze Cracovii siła tego miasta przerasta wiele innych okrę
znajdujący się w obozie wystąpią w gów i stoi na poziomie zachodnio-nlcmleckim. dopiero w trzeciej rundzie zaczyna na serjo".
barwach swego klubu.
Wymownym wyrazem tej sity nadelbskiego
Otwarcie sezonu hokejowego we portu jest ostatni sukces z reprezentacją Ber. ,
OBSADY SĘDZIOWSKIE
Lwowie rozpocznie się od rozegrania lina. W 2 tygodnie po zwycięstwie z War- |i
trzech zaległych meczów o mistrzo
I Międzymiastowy mecz pięściarski
stwo kl. A, których wyniki będą miały szawą 12:4 uległ Berlin w Hamburgu 5:111
Warszawa — Hamburg sędziować bę
Szereg
zmian
w
składzie
Berlina,
nie
po

decydujący wpływ na koniec tabel i
dzie
w ringu sędzia węgierski p. Va.
zwala mesiery
niestety na
na aunirunuwjc
konfrontacje uuu
obu wyników
1
Wyłon;ą ostatecznie kandydata do kl zwara
wyinauw dasz,
na punkty p. Piekarski (Warsza
B spośród Ukrainy. AZS i tarnopol- . Napozór powinien być Hamburg dla Warsza- wa) i sędzia niemiecki.
skich Kresów. Terminarz zaległych me' wy przeciwnikiem jeszcze groźniejszym niż

, Inna rzecz, że Graaf naprawdę w swoich
czterech walkach pokonał wysoko trzech mistrzów okręgowych, mistrza Dolnej Saksonjl,
Północy i Berlina. Ostatnią jego ofiarą był
więc dobrze nam znany Bruss. Ciekawe jak
to będzie w Warszawie?
W wadze koguciej Hamburg reprezentować
będzie zawodnik również młody I utalento
wany: Peters ma, tak Jak Graaf — 18 lat.
i Na ffleC7U z Berlinem pokonał on w ładnym
: 5tylu Sch:llera. Mimo mtodeg0 wl
‘ ku rutyny
„ _zdołał
__ _ on zakwalifikować się do
! drużyny olimpijskiej,
i
Najstarszym zawodnikiem Hamburga jest
reprezentant w wadze piórkowej, Hens, po
gromca Arenza. Hens przekroczył już zenit
swej karjery, ciągle jednak należy jeszcze do
dobrej klasy niemieckiej, przyczem w rekor
dzie jego odnotowane są zwycięstwa nad
Duńczykami Christensenem 1 Thetkildenem,
; Węgrem Szabo, Niemcami Spannaglem i Kai
; stlem, oraz obecnym zawodowcem Dalcho:
|

■
t
j
!
I.
I

Ж Rrólestw^ nart
Norwegia myśli o wyprawie do Garmisch

ło Rjukan; 1 stycznia startować
będą w eliminacjach. Nasi dwaj
najlepsi w tych dyscyplinach Birger Ruud i Randmond Soerensen
są już w Europie Środkowej i
prawdopodobnie nie będą brali udziału w tych eliminacjach. Inni
będą musieli ostro walczyć, aby
pojechać na Olimpiadę.
Kierownikiem kursów jest znany w Europie Środkowej skoczek
i zjazdowiec Dagfinn Carlsen, któ
ry
jest
sekretarzem
Związ
ku obecnie
Turystyki
Zltnowei.
Jest on
ref

|

Dcuensing z wagi lekkiej Jest najlepszym
i
stylistą zespołu Hamburga. Przecenianie waPeters
— waga
kogucia
lorów technicznych sprowadza na głowę teBardzo
Interesująco
obsadzone
są przez ’
go zawodnika porażki (tak było ostatnio z
Vietzkem). Jego technika i styl gwarantują Hamburg wagi ciężkie. Półciężki Otte, od 5 !
Jednak piękną optycznie walkę z Pokiscm. la: mistrz Północy, jest bardzo doświadczo- •
Zawodnikiem bardzo agresywnym, a forsującym atak z dystansu jest welter Bredehorn.
C5m

| Najwyższą klasę pięściarską powinien w
' ósemce niemieckiej reprezentować Baumgarwadze średniej. Na tegorocznych mi
1 strzostwach Niemiec zajął on trzecie mieji sce, a obecnie stał się członkiem drużyny
olinipijskiej. Na meczu z Berlinem pokonał
j Baumgarten w nienajlepszej formie Schelli1 na, który znokautował w Warszawie Bykow
| skiego! W zawodniku tym pokładano przez
( długi czas nadzieje Hamburga; Baumgarten
! sam je nadwątlił, nie wykazując zdecydowa
nej woli zwycięstwa w walce z ostatnimi
przewagę.
, przeciwnikami, nad którymi

Hamburgiem będzie następujący: musza — Rotholc (G); koguca — Czortek (S); piórkowa — Kozłowski (S):
letaka — Polus (W); półśrednia — Seweryniak (S); średnia — Karpiński
(CWS); półciężka — Ożarek (S); cięż
ka — Garstecki (S). •
Bilety dla dziennikarzy na mecz Hatn
ósemka bokserska Warszawy wobec
czów przedstaw a się następująco: 8.12 BefIin AIe aśW|adomlwszy gObie, że Berlin
— Warszawa wydawane będą w
choroby Doroby I wzmocniona została burg
... rs_.-—„------- o_ w piątek w g0(jz>
w wadze półciężkiej Ożarkiem. Ostate- I. Zw.
Dziennikarzy Sp.
ni we Lwowie. <».
I
1
“r“' czny więc skład Warszawy na mecz z 117,30 — 18.

C. MATHESON

[
'
,

Szereg zawodów klubowych i okręgowych na początku stvcznia po
wie nam, czy wypłyną w tym se
zonie jakieś gwiazdy. Przypusz
czamy jednak, że dawni mistrzowie
Lłirger Ruud, Alf Andersen, Reidar
Andersen, Soerensen, może Ulland
(ustany skok 103,5 mtr. w Ponte
di Legno) wyjdą swycięsko z kon
kursu eliminacyjnego i reprezento
wać będą barwy Nonyegji w Gar1 misch.
I* N=y

Jeden z najlepszych dziennikarzy bez kijków, przepisy, instrukcje
norweskich, C. Matheson, redaktor dla langlaufów — oto co zapełniało
naczelny największego dziennika te parę dni. W roku ubiegłym kurs
sportowego Norwegii „Sportsman- ten obejmował tylko czynnych za
den‘‘ (który zresztą był gościem wodników, w tym roku i tych, któ
Polskim w Zakopanem na zawo izy potem będą pracowali jako tre
dach FIS) będzie od dziś informo
wał opinię sportową Pociski o przy nerzy - amatorzy albo instrukto
gotowaniach Norwegii do najwięk rzy związkowi. 45 takich aspiran
szej batalii zimowej wszystkich cza tów na nauczycieli było na kursie,
dla Europy środkowej albo już wy
sów, do Olimpiady. Przenosi on nas wśród nich i trener Polski San prezesem naszego klubu specjali jechali, albo zrobią' to w najbliższej
stów od zjazdów i dokonał olbrzy
między owych królów nart i lodu, o dvik.
przyszłości. Licencję od Związku
których w lutym mówić będzie caWielkie „armaty“ jak Sigurd Ve rmej pracy propagandowej dla tej dostali w tym roku: Bjarne Karls’y ŚWiat
stad (pogromca Saarinena) xxaa,L
Kaare staronorweskiej, ale tak u nas za sen dla Austrji, Olaf Ulland dla
Po sukcesach narciarstwa nor- | Hatten (mistrz Niemiec na 50 kim.) niedbanej dyscypliny.
Włoch, Gunnar Hagen dla Jugosła
Skokami dotąd Związek niewie wii, Trygve Haanes (brat nasze
weskiego w ubiegłym sezonie w i rygve Brodahl
J~t'’ /,,T
“ kim. ~~
(III na 50
na
Garmisch, specjalnie po niespodzie FIS), są już w formie, mimo braku le się zajmował.
go mistrza tenisowego, znanego i
Ale
już
pod
koniec
listopada
treningu
na
śniegu.
Ale
oni
trenują
wanych zwycięstwach w konkuren
w Polsce) dla HDW, Harald Sand
cjach alpejskich wzmogło się w osobno, według programu Związ większość asów zebrała się wpo- vik dla Polski, Trygve Hoegvold
kraju niesłychani zainteresowa ku, bo w styczniu muszą startować bliżu Kongsberg (o dwie godziny dla Hiszpanii, Rolf Kaarby dla Frań
w wielu konkurencjach, aby za od Oslo). Śniegu było dość i tre cji.
nie zjazdem i slalomem.
____
Ulland, Kaarby, _______
Karlsen,_ _
a także
W czasie ostatnich dwu lat or kwalifikować się do drużyny olim ningi szły dobrze. Hans Beck, drugi w Lakę Placid i zwycięzca tego Haanes są świetnymi skoczkami,
ganizowany był stale kurs — 4 pijskiej.
kollen,
*
Sigmtmd Hagen i Sandvik — doskonałymi
Już w ciągu tygodnia między rocznego Holmen
diii na początku listopada, korzy
Sandvik zapisał
stając ze zbiegu świąt — na któ Bożem Narodzeniem i Nowym Ro Ruud, Ame B. Christiansen j Hen- kombinatorami.
rym udzielano inst ukcji dla rozpo kiem przejdą pierwsi olimpijczycy ning Toensberg mają już za sobą się w roku ubiegłym złotemi zgłodużo ustanych skoków, o dobrem skami w. Europie Środkowej, jako
czynającej się pracy treningowej. — w
.. slalomie
____ _____i zjeżdzie — kurs
> 1 odbiciu i dobrym stvJLu<
'
'-Urener,
.Gimnastyka, biegi leśne z kijkami i i specjalny w, wysokie

kazuje on lwią odwagę. W Berlinie hamburczyka uważają za przeciwnika dla Doroby
groźniejszego od Tabberta, choć Otte nie po-'-J- .tego
— .formatu
----- ... ....
-------- w wadze
; siada
technicznego.
HeźldM debjutuje
dehhltato ffMrnrn
*vtegoroczny
nw
ciężkiej
wicemistrz
Rzeszy w kategorjl półciężkiej Voigt, rów
nież członek narodowej drużyny olimpijskiej.
Mistrz Pietsch miał z Volgtem w finale cięż
ką przprawę, z czego sądzić należy, że —
jakto często bywa w polsko-niemieckich spot
kaniach pięściarskich — ostatnie dwa punkty
nie będą należały do nas.
Stawianie jakichkolwiek prognostyków jest
bardzo utrudnione brakiem obfitszego materjahi porównawczego.
Przypuszczamy, że
wynik będzie bardzo skromny, bliski remisu
Z zawodników Hamburga Duenslng, Baum
garten 1 Otte należą do policji, Graaf, Hens
i Bredehonr do B. C. Sportmann, Peters do
R.FJt. Hamburg, a Voigt do B. C. Hasenheide. Jadą oni do Warszawy pod kierownic
twem Gaufiihrera Krausego i sekundanta
Wichmanna.

en-

Wpobliżu Oslo już w ostatnim
tygodniu listopada biegało wielu
narciarzy. Niewielkie ilości śniegu
pozwoliły na trening na krótkich
przestrzeniach.
Jeden z naszych najlepszych bie
gaczy. olimpijczyk z roku 1928 i
zwycięzca 50 kim. w Holmenkollen,
Olav Kjelbotn widział młodych na
śladzie i był zdumiony ich świetną
kondycją i zabójczą szybkością na,
finiszu.
— Mamy w Garmisch wielkie
możliwości — powiedział Kjelbotn,
— mamy szanse na zwycięstwo w
sztafecie, na 18 kim., skokach; 50
kim. przegramy.
— A kogo weźmiemy do sztafe
ta.
— Mniej więcej tych samych,
którzy wygrali w Garmisch, a w
Tatrach zajęli drugie miejsce za Fi
nami. a więc Bjarne Iversen, Oddbjoern Hagen. Sverre Brodahl, Olav
Hofsbaken. Ale jeden z młodych,
Lars Bergendahl, bratanek „króla
nart“ Lauritza Bergendahla, ma też
poważne szanse i nanewno znajdzie
się w drużynie olimpijskiej, czy to
w sztafecie czy na 18 kim.
Specjalnie Iversen będzie groźnvm konkurentem do złotego me
dalu na 18 kim.; zapowiedział on

mogli wiele dorzucić do tego, co już
na wstępie sezonu pisaliśmy. Znamy już
skład bialoczerwonych, nie wiemy tyl
ko jaki jest program ich pracy. Na nai
bliższy okres idą spotkania na torze
katowickim, a dopiero w drugiej poło
wie grudnia, czy nawet pod koniec mie
siąca zacznie się „wielki sezon“. Narazie nie jest on jeszcze zmontowanyCracovia kończy pertraktac'e zagra
niczne, dopiero za parę dni ustali dok
ładny plan kampanii. Wiadomo tylko,
że pogłoski o wycofaniu drużyny z
turnieju krynickiego nie znajdują narazie potwierdzenia w Krakowie
Skolei zatrzymamy się przy torze
Sokola gdzie za kilka dni rozpoczna
się gorączkowe roboty. Sokół buduje
nocny tor hokejowy. Zarząd uchwalił
instalację reflektorów. Chwilowo dru
żyna trenuje w sali.
W bramce Sokola grac będzie zna
ny tenisista Tarlowski, mając przed
sobą obrońców Klaputa i Farkasa. Po
dobnie jak i w poprzednich latach, dru;
źyna Sokola będzie miała w obronie naj
silniejsze oparcie. Atak złożony będz.e z Reymana, Wilczyńskiego i Pan
kiewicza, druga trójka nie jest jeszcze
ustalona.
Sokół ma wcale bogate plany. Na
otwarcie toru zamierza urządzić turniej
międzynarodowy z udziałem jednej z
drużyn wiedeńskich lub berlińskich oraz
dwu drużyn krajowych. W rachubę
wchodzą Lwów i Poznań. Na dalszym
planie mecze z zespołami śląskimi.
Robotnicza Legja która w roku ubieg
lym wykazała nadzwyczajne postępynatrafia w pracy swej na trudności fi
nansowe. Drużyna nie może sobie poz
wolić na wyjazd do Katowic, trenuje
narazie na sucho.

W szeregach jej nię będzie zmianW bramce grać będzie doskonały Ka
pusta, z rezerwowym Załęgą. W obro
nie Bielecki II, Domagała, w ataku zna
ny piłkarz Wisły Habowski, Witek, Oac
kiewicz, Leśkiewicz,’ Bielecki, as Wis
ły Artur i Kolasiński.
W keirowniczych sferach Legji mó
wi się wiele o braku zainteresowani
*
dla drużyn słabszych. Widzianoby
chętnie jakiś turniej dla drużyn niż
szych, który pozwoliłby zespołom ty"1
wypłynąć na szersze wody. Postulat
te winny być rozpatrzone przez PZHLBardzo poważnie zabrano się w tym
roku do hokeja w Makkabi. Ongiś wca
le dobra drużyna, w ostatnich dwu
tach podupadła spowodu zmian perso
nalnych. W bramce grać będzie dawny
bramkarz Bergler w obronie Rosner 1
Brenner. W ataku wystąpią bracia Berg
mannowie, Goldmann I i II, Nagosch>'
iter, jak również częściowo bracia R';<
termannowie, odbywający powlnnos1wojskową w Wilnie.
Podstawą pracy sekcji będą mecre
*
urządzane dwa razy tygodniowo w g°'
dżinach wieczornych na własnym t°'
rze. posiadającym odpowiednie oświm
*
lenie Jest możliwe, że w tych warun
kach zdoła Makkabi odzyskać dawn®
stanowisko w hokeju.
Rewję zespołów krakowskich zamy'
ka Wawel. Zaliczenie zespołu do klasY
A i umożliwienie konkurencji z innym
*
klubami krakowskimi pchnęło pracę
Wawelu na nowe tory Zakupiono nowy
inwentarz, montuje się mecze na pr®'
wincji, a nawet projektuje wyjazd o* 2
dalekiego Wilna.
Skład Wawelu będzie następujący1
bramka Cieszyński i piłkarski bramkar
*
Cracovii, Radwański. W obronie widzi
my pływaka Cracovii, Meglicza, obo
*
najlepszego gracza Wawelu, Targoszaktóry nie grał w roku ubiegłym, gd>'ź
odbywał służbę wojskowa, z bramka
*
rzem Wisły, Koźminem. Wśród napa
*
stników są Grzywiński, Czajka. Ry
*
Batwijczyk, Kopczyński i Zalewski.
(rg)

—-

Wyjazd hokeistów Czarnych do Bu'
karesztu, napotyka na trudności pasz*
portowe. Kierownictwo Czarnych je
* 1
jednak najlepszej myśl. Czarni roze2
grają w Bukareszcie dwa mecze. '
grudnia z Telefon Club Romana *..°
grudnia z Tennis Club Romana. Mi
strzowski zespół Po’>siki wyjedz'e .d<I
Bukaresztu w następującym składzm:
Stenzel, Kasprzak, Lemisziko. Jasińsk
*
I, Jasiński II, Jałowy I, Czyżs-wsk»
Stupniciki, Jałowy II, Zgóralski. (K).
solennie ,źe weźmie rewanż na F1'
n'e Nurmela.
Gdy dowiedzieliśmy się, źe dro
żyna szwedzka jest już wybrana
26 narciarzy, pełna obsada, wsżY'
stkie konkurencje — zainteresow
'
*
nie dla prac przygotowawczy
?
*
1
wzrosło u nas do szczytów. Każ'
dy biegacz jest pod kontrolą — ie'
go forma, kondycja, jego pracaspokój. — o to troszczą się nietY1'
ko jego przyjaciele, jego klub h1^
Związek, ale cała zainteresowany
nartami publiczność norweska. A
To znaczy to samo, co mała N<>r'
wegja.
ODPOWIEDZI REDAKCJI

P. Leon Pow. Pinczyn. Niestety. afll
związek ani klub nie są zobowiaza
*
1
do udzielenia Panu pomocy. W
stwie gracze są ubezpieczeń, w
se — nie. Jako amator walczy ₽“•
dla własnej przyjemności i na wla9n
ryzyko. Ta-k sie przedstawia Pra*
'! e
strona sprawy. Moralnie — natura«'
— powinny -te organizacje, dla »to
rych Pan walczył, poczuwać się a° 0
bow ązku doiromożenia Panu. Doch
dzić swych praw może ipan jedna
tylko w Ubezpieczalnk
.
Makabi. Białystok. Prosimy adjes
wać: rei M. Lipszyc, Łódź, Andrze
ja

Nr. 131

PRZEGLĄD SPORTOWY

Czwartek, 5 grudnia 1935 f.

Kotlarczyk I- i Chmielowski
zabierają głos w dyskusji o dwu epokach piłkarstwa
Kraków, w grudniu
Na przełomie dwu pokoleń piłkarskich stoi
Jan Kotlarczyk, as Wisły krakowskiej. Pa
mięta „zamierzchłe“ czasy, grywał z Reymanem i przeciw Kałuży, a równocześnie nie
przeszedł jeszcze na emeryturę. Jeszcze napewno i w przyszłym roku stanie w szere
gach swej jedenastki!
Porównując dwie epoki naszego piłkarstwa
opiera się na własnych przeżyciach I spo
strzeżeniach. Różnica między przeszłością
a „teraźniejszością streszcza się u niego do
następujących konkluzyj:
— Obecnie gra się technicznie lepiej. Wyż
sza jest technika poszczególnych graczy, po
szczególnych formacyj, ale nie całych zespo
łów. Są pewne linje, gdzie jesteśmy zdecy
dowanie lepsi technicznie, są inne, gdzie wy
raźnie pod względem techniki ustępujemy.
— Czemu więc przypisać należy różnicę w
ogólnym poziomie i pogorszenie się rezulta
tów?
— Brakowi przebojowoścl i mniejszej szyb
kości. Te dwa momenty wpływają decydująco
na obniżenie poziomu naszego w porównaniu
z przeszłością. Biorąc rzecz plastycznie możnaby powiedzieć, że dawniej grało się bar
dziej „na dziury“. Gra pozycyjna była do
prowadzona do wysokiego poziomu. Lepsze
było ustawianie się do pitki. Obecnie hołduje
się raczej podawaniu wszerz, co obniża sku
teczność akcyj. Jestem nawet zdania, że daw
niej grano bardziej zbliżonym systemem do
„W“. Pozatem skrzydłowi umieli zagrywać
z przeciwległymi łącznikami. Teraz tego nie
widać!
— Jednem słowem czemu przypisuje pan
lepsze rezultaty w przeszłości?
— W pierwszym rzędzie lepszym strzelcom.
Takich strzelców jak Rcymann, Kałuża, ś. p.
Kotapka, Poznański czy Kowalski dzisiaj nie
ma co szukać. Wtedy przecież wszystko strze
lało. Nasi skrzydłowi mieli całą masę strze
lonych bramek. O, taki Balcer to nastrzelał
przecież w ciągu sezonu
tyle bramek,
ile dzisiaj strzeli rzadko który łącznik.
Oceniając poszczególne pozycje Kotlarczyk
największy dystans między teraźniejszością
a przeszłością widzi u obrońców. Ta Moja
Jest — według niego — najbardziej „zacofa-

Inaczej wygląda ta sprawa w pomocy i ataku. Pomoc uważa nasz rozmówca za lepszą
obecnie, aniżeli w dawnych czasach, atak zaś
za ustępujący tylko pod pewneml względami.
Tutaj kolejność wygląda więc następująco:
POMOCNICY boczni: Kotlarczyk II, Mysiak,
HaUszka.
NAPASTNICY: Kuchar, Kałuża, Reyman,
Nawrot.
— Kuchar I Reyman — mówi Kotlarczyk —
to zawodnicy bardziej zbliżonego do siebie
typu, bardziej przebojowcy. Kałuża znów jest
reprezentantem techniki.
Przechodzimy w dalszym ciągu do spraw
ligi. Jej kolejności i dalszych losów. Zasta
nawiając się nad tegorocznemu bojami, Kot
larczyk oddaje raczej prym Pogoni przed Ru
chem, uważając, że tabela winna przedstawiać
się następująco:
POOOŃ, RUCH, WARTA, WISŁA, CRACOVIA, GARBARNIA, LEGJA, WARSZAWIAN
KA, L.K.S., ŚLĄSK, POLONJA.
— Mistrzostwa powinny być bezwarunko
wo grane. Zawieszenie ich nie doprowadzi do
celu. Uważam tylko, „
że ...„-....w,
możnaby pomyśleć
lansowanym ostatnio projekcie rozpoczy..........................................................
nsnia
mistrzostw w jesieni i kończenia ich na
wiosnę. To powinno dać dobre rezultaty.
— Jeśli zaś Idzie o reprezentację?

|

— Mam się wypowiedzieć na temat to działaczy w calem tego słowa znaróżnicy poziomu
poziomu piłkarstwa
piłkarstwa polskiego
polskiego zz czemu. Brak ludzi, przygotowanych do
różnicy
czasów jego najlepszego rozkwitu i pracy organizacyjnej. Mam wrażenie,

| dzisiejszych? Dawniej, a dziś... W tern że gdyby w zarządach klubu zasiadali

miejscu muszę wes.chnąć. Ja
* osobiście dawniejsi piłkarze, dając z siebie wiele

wiadomości
to możnaby
--------- -praktycznych,
----! należę właśnie do tych, którzy grali1 w wu
ztele, nawet
nawet bardzo
bardzo wiele
wiele dobrego
dobrego
okresie, kiedy futbol nasz stał bardzo! wiele,

wysoko. Poziom piłkarski, — powie- i zdziałać.
— Przyczynę upadku poziomu wi
i działbym, że nawet do 1929 roku stal
i bezsprzecznie conajmniej o dwie klasy dzę także w braku kontaktu z zagrani
ca i w nienajlepszym systemie ligo
wyżej, niż dzisiejszy.
wym.
Możność rozgrywania zawodów
— Dawniej, by uprawiać piłkę noż
dobremi
drużynami
zagranicznem
ną, trzeba było być sportowcem w ca-z------—------------- ■: —
?---------- ’, to
lem tego słowa znacz.etiiu, dobrze zbu-1 sposobność nauczenia się czegoś. Zadowanym, fizycznie silnym, a co naj- ■ b°jczy Jest wręcz dzisiejszy system liważniejsza znajdującym w grze wielką > «owy, który zmusza zawodników do
przyjemność. Zawsze dawało się z sie-! zdobywania punktów kosztem zupelnebie maksimum ambicji i poświęcenia! ;zaniedbania swoich umiejętności.
Patrząc na dzisiejszych piłkarzy, wi— Jeżeli chcemy uzdrowić polską pil
dzę, że niemal żaden z nich nie przed-;k<? nożtłą — wróćmy do dawnych czastawia wielkiej wartości fizycznej, a! »ów — dajmy tych wychowawców, któ
dla nas pHKarzy
piłkarzy starszej generacji nie
rzy stanowić będą autorytet uia
dla mloaia
nie;auioryioi
cłunnurtłhąr żadnego
stanowiłby
'7oririarrz> przeciwnika.
ibn A
a po- • dvcn
dych talentów.
talentów, dlatesro.
dlatego, ze
że sami kiedvs
kiedyś
zatem zupełny brak zapału, ambicji,'coś pokazali. Dajmy nauczycieli, któbrak serca do walki, cechuje każdego r2V młodzież umiejętnie przygotują do
dzisiejszego piłkarza.
i sportu — nawiążą bardzo potrzebny
— Także organizacji miałbym wiele1 nam kontakt z zagranicą i wkońcu do zarzucenia. Ciągle narzekamy, że' zmieńmy bardzo kosztowny system litutIł0I
futbol polsKl
polski upaa[t
upadł, ale niema nikogo, suwy,
K°wy, a ina rezultaty długo czekać nie
i ktoby
Muuy zakasał
z,ai\a.i<it rękawy
içntiwy i zabrał
zauidi się do
uu będziemy!
'
(rg)
Pracy.
pracy. Brak nam ooorostu
poprostu działaczy iilI
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Turnieje bokserskie
w całym forai u

Wielki międzynarodowy turniej IKP
Międzymiastowy mecz bokserski Po
w wadze lekkiej i średniej jest już w znań — Berlin został definitywnie zakon
traktowany na dzień 12 stycznia 1936
do
Poznania. Pozn. OZB zaproponował
P
tv' ty n?e tr„dno''bvło hnoreze
Mówcza, Kom tT w Berlinowi, jako sędziego ringowego
Węgra łub Belgijczyka. Na punkty sę
“er*“nx,„
"ru0 dziować będą Polak i Niemiec.
„Cuiavia — Zdrój“ Inowrocław za
przeciwnika na dzień 26 grudnia. By>by,to nieoficjalna drużyna reprezen. kontraktowała drużynę Berlina (która
tacyjna Berlina, z Campem, Hornema. walczyć będzie w Poznaniu) na mecz
do Inowrocławia w dniu 14 stycznia.
nem, Mietschem i Kyfusem na czele
Na dzień 26 grudnia ŁOZB projek „Cuiavia — Zdrój" wystąpiłaby jako re
towa! mecz rewanżowy z Wrocławiem, prezentacja miasta w następującym skła
termin ten jednak Niemcom nie odpo dzie: Łada, Rogowski, Dudziak, Mro
wiada i ze swej strony podali 7 innycn zowski, Radomski, Lewandowski, Zie
terminów. W każdym bądź razie na liński i Kuchnowski. Skład ten nie jest
koniec grudnia szykuje się wielka im jeszcze definitywny i ulec może wzmóc
preza międzynarodowa w Łodz.i
nieniu w wagach lekkiej i ciężkiej.
Międzymiastowy mecz Kraków —
„Pierwszy krok bokserski“ jesienny
Śląsk, który odbędzie się w niedzielę o dla zawodników - nowicjuszy klubów
godz. 18.30 w sali „Sokoła“ sędziuje w zrzeszonych w Pozn. OZB odbędzie
ringu P- Wójcik ze Lwowa, na punkty się w dniach 14, 20 i 21 grudnia b. r.
120 zawodników zgłoszonych zosta
sędziowie ślinki i krakowski.
Zawody międzyokręgowe
—Yt, e , Lwów —, ło do pierwszego kroku bokserskiego,
Śląsk sędziuje w nngu p. Sachnowsk z który organzuje WOZB w dniach 7 i 8
Warszawy, na punkty sędziowie lwów- grudnia w hali WTC. Aż pięciu zostało
zgłoszonych do wagi ciężkiej.
ski i śląski.
Drużyna pięściarska Marynarki Wo
Legja warszawska wyjeżdża na mecz
jennej gościć będzie w niedzielę w Le bokserski do Gedanji w dniu 8 grudnia
sznie. gdzie rozegra spotkanie z druży wzmocniona Wejmanem z Polonji w
ną Polonji. Zawody odbędą się w sali składzie (od muszej): Baśkiewicz, Wej
Hotelu Polskiego. Sędziuje w ringu p. man, Przewódzki, Bareja, Wasiak, DoSzpringer.
roba II, Kozakow, Chistowski.

Biuletyn tygodniowy z prowincji

— Grać dalej — dużo i często. Myśleć o po
prawieniu kondycji 1 dyspozycji strzałowej.
Za często zmienia się pozatem składy na
szych jedenastek reprezentacyjnych. Raczej
wybrać jakąś drużynę, z niej stworzyć szkie
MISTRZOWIE PIĘŚCIARZY RZESZOWA
RZESZÓW. Mimo że do dokończenia mi
let reprezentacji, uzupełnić w kilku punktach strzostw
kl. B Lwowskiego OZB pozostało je
i grać a grać. Wówczas wyniki napewno się szcze kilka meczów, juz dziś jest wiadomo,
że tytuł dostanie się w ręce rzeszowskiej Barpoprawią!
Kochby, podczas gdy drugiej miejsce przypadnie prawdopodobnie w udziale Resoyil.
Najsilnlejszemi punktami Bar-Kochby są bra
*
cia Grauerowle I Lipschiitz. Orauer I w wa
Lwów, w grudniu.
dze muszej na 24 walki stoczone przegrał tyl
ko dwie; jego brat w w. pótśredniej repre
Franciszek Chmielowski, — obrońca zentuje
pięściarza opierającego swe suk
pierwszej drużyny Czarnych, należy do cesy na typ
technice, „średni' Lipschiitz pochwa
starszych piłkarzy Lwowa. Chmielow lić się może natomiast nieprzeciętnym spo
ski pamięta dobre czasy swej drużyny. kojem w walce i bardzo silnym cioesm. Takobiecująco zapowiadają się bracia MePamięta, gdy najstarszy klub piłkarski samo
relowle walczący w wadze koguciej i piór
w Polsce zarówno na terenie Lwowa, kowej.
jak i w Polsce odgrywał poważną rolę.
Dn. 8 b. m. w dzień jubileuszu X-1ecla
LOZB w Rzeszowie odbędzie się mecz repr.
Rzeszowa z repr. kl. B Lwowa.
NOWE WŁADZE POMORSKIEGO OZLA
,
POGROM PIĘŚCIARZY WILEŃSKICH
BYDGOSZCZ. Odbyte pod przewodnictwem
Międzyklubowy mecz bokserski YMCA (War delegata Okr. U.W.F. kpt. Laurentowskicgo
szawa) — Śmigły (Wilno) zaitończył się wy- walne zebranie Pom. OZLA powołało nowe
| sokocyfrowem zwycięstwem pięściarzy war władze w składzie następującym: prezes —
— Najlepszy obrońca „techniczny" obec szawskich, którzy rozgromili drużynę wileń dyr. Matuszewski; wicepr. pp. — Gołębiow
ską. Bokserzy śmigłego ustępowali pod wzglę ski, Głowacki 1 Kocon; sekr. — mgr. Za
nie to Butanów. On byt najlepszy z tych, ja dem technicznym.
Nie potrafili oni wytrzy krzewski. skarb. — chor. Karllński; człon
mać trzechrundowych walk. Charakterystycz kowie — pp. Krygier, Felski, Gosieniecki,
kich widziałem u nas ostatnieml czasy.
ne jest, że w dwu spotkaniach wilnianie Labenc, Krycki, prof. Jakubowski.
— A jego partner Martyna?
mając prowadzenie w trzeciej rundzie poddali
Z okazji 10-lcc!a Związku zarząd wręczy!
dyplomy zasługi zasłużonym działaczom pp :
— Mógł dobrze grać tylko wtedy, gdy miał się.
Mecz nie był ciekawy, ale ściągnął do sali dyr. Matuszewskiemu, prof. Albrychtowl, Go
przed sobą Ziemiana, który rozbijał ataki 1 Ośrodka 400 widzów. Wyniki techniczne przed łębiowskiemu,
Hofmanównic, Opińskiemu,
zostawiał mu pitki do odbijania. Ale Martyna stawiają się następująco: w. papierowa Two Głowackiemu, Fclsklemu, Majtkowskicmu i
rek (YMCA) wypunktował po ciekawej walce chor. Karlińskiemu którego kandydaturę na
dla technicznego napastnika nie przedstawia Lenarda.
honorowego członka postanowiono zgłosić na
W muszej Bagiński (WKS śmigły) był lep walne zebranie PZLA.
poważniejszej zapory.
szy od Stolarowa. Sędziowie skrzywdzili wy
Osobny dyplom zasługi zostanie wręczony
Wobec takiego zapatrywania na sprawę, raźnie wilnianina, dając wynik remisowy. gen. Thomme, wielkiemu protektorowi spor
nic należy Się dziwić, iż w klasyfikacji Kot- W pierwszej rundzie Bagiński miał znaczną tu pomorskiego i przewodniczącemu miejsco
przewagę. Stolarow tylko bronił się. W dwu wego Komitetu Olimpijskiego.
tarczyka defenzywa ma najlepszych graczy następnych więcej atakował Bagiński, ale w
Pozatem osobne dyplomy otrzymali trzej
ostatniej tercji otrzymał dwa napomnienia, najwybitniejsi lekkoatleci pomorscy: KslążkieW reprezentantach dawnej ery. A więc:
które go zgubiły.
wiczówna, Kalinowski i Kocoń.
BRAMKARZE: Goerlitz, ś. p. Popiel, Wiś
LUBLIN. Wicemistrz stolicy w siatkówce
W koguciej Możdżyński (YMCA) pokonał
przez techniczny k. o. Nowickiego. Nowicki kobiecej, Makabi bawiła w Lublinie, gdzie
niewski, Fontowicz, Albański.
pierwszych rundach miał przewagę, rozegrała spotkania z mistrzem okręgowym
OBROŃCY: Gintel, Kaczor, Giebartowski, w Wdwu
piórkowej Makuslński (YMCA) pokonał
przez
techniczny
k.
o.
po
drugiej
rundzie
Butanów.
Dembińskiego.
TURYSTYKA W KARPATACH
W lekkiej Gniewosz (YMCA) wygrał rów
POLSKICH
nież przez techniczny k. o. przez wycofanie
WILNO — BIAŁYSTOK
Pod tym tytułem wyszedł świeżo ja
W najbliższą niedziele w Białymstoku od się po pierwszej rundzie Czarnego.
Wielką
niespodzianką zakończyło się aoot- ko obszerna książka o 250 stronach dru
będzie się międzymiastowy mecz bokserski
---’
—
Matlukowa
z
Grątkowskim
(YMCA).
Wilno — Białystok. Wilno wystawia następu- : kanie ....
ku petitem protokuł 111 Zjazdu odby.
- szedł otwarty, był bardzo nieo- tego w sprawie gospodarki turystycz
J—. skład:
.w-H. musza Bagiński, knffueia
jący
kogui Nowicki, ; Matlukow
W pierwszej --------rundzie mógł wygrać
Domański, strożny. \.
Piórkowa Krasnoplórow, lekka uomansm,
* "s, pół
pół- przez k. o., ale zamiast pójść do rogu, przy- nej w Karpatach w Wiśle na Śląsku w
półśrednia Matlukow, średnia Mażulis,
ciężka Unton, ciężka Kepeł. Skład ten ulegnie glądat się jak Grątkowskl nabierał sit, by maju r. b. z inicjatywy Min. Komuni
wstać
z
desek.
W
drugiej
rundzie
Matlukow
lk nieznacznej zmianie.
,
jednak
kacji. Uwzględniając życzenie zjazdu
W reku ubiegłym mecz wygrali wilnianie
.....------ jest groggy « tylko gong ratuje go przed k. o. umieszczono w protokule dosłownie
..-.-..o runda Jest bardzo ciekawa. Dosko
posiadają większych szans. Trzecia
Dosko-
10:4, ale teraz nie posiadaj«
nale atakuje Grątkowsta, który odnosi też za wszystkie referaty wygłoszone na zjeźMecz zapowiada się jednak Interesująco.
ŁOTYSZE PRZESŁALI DO WILNA list z służone zwycięstwo.
dzie,
nadto obszernie streszczoną dys
W średniej Mażulis (WKS śmigły) odniósł
propozvcią rozegrania 17 grudnia zawodów
został; rozesłany
wszy.
- ,»1'Protokuł
------- .’i: -------------towarzyskich. Propozycja zostanie zapewne jedyne zwycięstwo bijąc na punkty Łogoszow-. kusję.
«kiego, w drugiem spotkaniu wagi średniej stkim uczestnikom zjazdu oraz zaintc.
^TERMIN MECZU BOKSERSKIEGO Polska Kolczyński (ymca) pokonał przez techicznc resowanym władzom państwowym, saPółnocno Wschodnia — Prusy Wschodnie zo “■poziSm ’bStee8rU”vKS ś®był bardzo |
tUryStyCZ’
stał przesunięty z 7 grudnia na środek stycz
nym i narciarskim itp.
nia 1936 r.

Unją oraz Hakoahem, wygrywając zarówno
w siatkówce jak i w koszykówce. Siatkówka:
Makabi — Unja 2:0 (15:2, 15:3), Makabi —
Hakoah 2:0 (15:3, 15:5), Makabi — Między
szkolny KS (15:2, 15:3). Koszykówka: Makabi
— Unja 21:13, Makabi ----- Hakoah 24:3.
PABJANICE.
Boks: W wypełnionej po
brzegi sali kina miejskiego zainaugurowano
w niedzielę, dnia 1 grudnia r. b. tegoroczny
sezon bokserski w Pabianicach meczem Kruschender — IKP (Łódź) 10:6. Wyniki: Rychter
(KE) zwycięża na pkt. Chudzika (IKP);
„Przesłacki “ (IKP) zwycięża na pkt. Wit
kowskiego (KE); Kubiak (KE) zwycięża na
pkt. Kowalewskiego (IKP), a Osieja (KE) —
Janasa (IKP); Krawczyk (KE) nokautuje w I
rundzie Rencza (IKP), zaś Weber (IKP) wy
grywa na pkt. z Jeziorkiem (KE); Kraszewski
(KE), nokautuje w I rund. Wożniaklewicza
(IKP). Pozatem Banasiak (IKP) zdobył pun
kty w. o. Sędziował b. dobrze p. Czernik.
PIĘĆ NOKAUTÓW W SOSNOWCU
SOSNOWIEC. Unja — Makabi 7:5 w boksie.
Wyniki: Bajtner (Mak.) zwycięża przez tech.
U. o. w 2 rundzie Gutkowskiego (Unja); Welgruen (Mak.) bije w 1 starciu Ottenbergera
(Unja) przez k. o.;. Bergier (Mak.) ulega w
pierwszem starciu przez k. o. Brauzemu (Un
ja); Surowy Dawidowicz (Mak) pzegrywa
przez k. o. w 2 rundzie z Katkusińskim
(Unja). Występujący poraź pierwszy na rin
gu Jeger (Mak.) uiega Obstowl (Unja) przez
k. o. w 1 rundzie; Moszkowicz (Malt.) uzys
kuje krzywdzący
go wynk
remisowy z
twardym Chudzikiem (Unja); Lejżorgien (Po
licyjny KS) wypunktował Nlrenberga (Mak.)
Sędziował w ringu i na punkty p. Rzyman
nieszczególnie. Poziom walk slaby.
Ping pong: Makkabi — Repr. Katowic 6:1.
Zwyciężyli: Daffner. Pukiet, Jakubowicz, Kratisman, Trajman i Nowarski z Makkabi, oraz
Młynek z Katowic..
NIWKA. Zw. Strz. — Nordja (Sosnowiec)
3:0 (1:0)» Mistrz, kl. C. Pewne zwycięstwo
strzelców. Bramki zdobyli: Sajdnik, Wiltosiewicz i Wesołowski. Sędziował p. Ressner
°K1ELCE. Boks: WKS (Kielce) — Makkabi
Częstochowa 14:2.
NOWY SĄCZ. Koszykówka: Międzyszkolny
KS — WKS 1 PSP 14:12. Kosze zdobyli: Holba 6, Kupek 4, Potoczek 4, Gue 6, Łach 4,
Pierzchoda 2.
Siatkówka: Międzyszkolny KS — WKS 1
PSP 2:0. Sędziował b. dobrze p. Tobiasz.
Zawody tenisa stołowego, zespołów żeń
skich: Makabi — KPW 5:0, Sokół — KPW 5:0.
KOŁOMYJA. Plng-pong o mistrz, kl. A Hastnonea (Stanisławów) — Hasmonea 4:2. Hasmonea (Stan.) — Dror 2:1. Zawody przer
wane. Dror — Hasmonea 4:2. W Stanisławo
wie Hasmonea uległa dwukrotnie, przegry 
wając z Rewerą 1:5 a z Hakoachem 2:4.
OSTRÓW WLK. Ostrovia (jun) — RKS Na
przód 1:0 (0:0). Jedyną bramkę zdobył Leńskl
11. Sędziował p. Marszewski.
TARNOBRZEG. Strzelec — Sokół 7:1 (3:0).
Gra chaotyczna. Bramki strzelili: Sawicki 5,
Mączka 2, oraz Korzeniowski. Sędziował mgr.
Staslniewicz.
Ping pong: Sokół — Makabi (Sandomierz)
4:3. Wyróżnili się Barnat, Gottlleb i Kupferblum.

„Króla Wywiadu“ pracowała, jak wiemy, już od
czwartku, kiedy odbył się ostatni trening w Kra
kowie.
Redaktor Nerwiński był zachwycony pracą
swego tuza Midorowicza. „Król wywiadu“ słał
jeden sążnisty artykuł za drugim, nie omijając ża
Powieść z życia piłkarzy
53) dnego wydarzenia, któreby mogło zainteresować
czytelników. „Echo Stadjonu“ drukowało jego
Polskie kola piłkarskie oczekiwały wyniku
„Migawki z drogi“, ą w rubryce „Przez tubę“
meczu Liga — Budapeszt w najzupełniejszym
smakosze znajdowali nieprzebrany zapas pierw
spokoju. No, bo przyczyn do zdenerwowania szorzędnych kąsków, między innemi transpozycję
w istocie nie było. Może denerwować niepewność szturmu, jaki na dworcu krakowskim przypuścili
zwycięstwa, ale nigdy pewne i nieuniknione ba do Werdla Horewnicki, Kropidło i Majner, a za
ty. Wielka rzecz! Tyle razy dostawało się w skó kończonego złowieszczym okrzykiem Kropidła
rę, można jeszcze raz. A gdyby było potem zbyt „umrzesz w butach“!
Wielu głośno rozpaczających, zastosuje się zwy
Wspaniałej całości reportaży Midorowicza
kle w takich razach lekarstwo. Sprowadzi się ja
kich węgierskich patałachów do Polski, da im się dopełniał wywiad z Murcem, kapitanem repre
»,po krzyżu“ w Warszawie, Lwowie, czy Krako zentacji i wielokrotnym jubilatem, obdarowanym
wie i ambicja szerokich mas otrzyma zadość już w swojej karjerze conajmniej 5 tuzinami ze
garków i papierośnic.
uczynienie!
Murc, filar Zawieruchy, mówił, rzecz jasna,
„Echo Stadjonu“ zapowiadało wysoką poraż
kę, pisma codzienne przychylały się do tego zda przedewszystkiem o sobie samym. Jak to mu się
nia — jednem słowem trumna była zawczasu kiedyś grywało, jakie to bywały bankiety i t. d.
Przygotowana. Zamieszanie, usiłował czynić jedy Owszem, przyznawał Węgrom większe szanse
nie Paweł Dziobek. W ostatnich relacjach „spe i spodziewał się, że mecz w Budapeszcie będzie
cjalnego wysłannika z wyprawy budapeszteń „najcięższym meczem“ w jego życiu. Nie zapom
skiej“ pan Paweł atakował z furją „zawodowych niał przy tern wszystkiem rzucić kilka cennych
defetystów“, sławił klasę i zgranie polskiego ze uwag na temat zbliżającego się spotkania Zawie
społu, roztkliwiał się nad formą Lubeckiego. „Me ruchy z Piastem. Cóż, jedna strona walczyć bę
ta“ przepowiadała wręcz murowany sukces, pod dzie o mistrzostwo, druga bronić się będzie przed
nosząc, że Werdel spisał się doskonale, rezygnu spadkiem — w takich razach zawsze zdarzają się
jąc z Kurzawy „przereklamowanego patałacha“. piękne momenty. Kto spadnie z Ligi — Surma’, czy
Piast? Oczywiście Piast! Zawierucha nie za
Dziobek pisał tak nietylko z racji swego indy
dowoli się kilkoma marnemi bramkami, tylko „za
widualizmu, lecz chodziło mu o zjednanie sobie
sunie porcję, że proszę siadać“. Już postara sie
do reszty Szarży, ostatniego już swego protek
o to choćby sam Fajstr II, aby udowodnić swe
tora na terenie Ligi. Pan Nepomucen bowiem po
prawa do reprezentacji!
pierał Lubeckiego i wogóie... Surmę. Dlatego]
O godz. 15-ej historycznego dnia meczu Liga —
Więc przy biurku redakcyjnem w Warszawie po
wstawały owe. „relacje specjalnego wysłannika“, Budapeszt cala drużyna Piasta, ze swym preze
dzięki wybitnej współpracy nożyczek, komunika sem i Bajcem na czele siedziała w lokalu klubo
tów i fantazji naczelnego redaktora „Mety“. Pod wym naprzeciw olbrzymiego głośnika radjowego.
Pan Teofil własnoręcznie „łapał“ rozmaite
korespondencjami temi widniało tajemnicze sygstacje i tłumaczył chłopcom zasadv konstrukcji
num: Gbren.
Prawdziwa obsługa informacyjna, w osobie najnowszych odbiorników.

— Cóż to Pralik nie ciekawy jest przebiegu aut... Z auta wyrzuca Wicherek, podaję na środek,
meczu? — spytał Jankowski, nie widząc skrzy Lubecki posyła piłkę na nasze prawe skrzydło...
dłowego.
Teraz piłka jest znów na środku... Brawo! Lubec
— Przyjdzie, panie prezesie — informował ki usiłuje sforsować pomoc Węgrów... Dobrze!...
Kurzawa — już powinien być... O, ktoś dzwoni!... Kiwnął wspaniale środkowego pomocnika, jedzie
Za chwilę w drzwiach stanął Pralik, prowa dalej... Tak!... Siedzi!... Nie gol, proszę państwa,
dząc pod ramię... Konterskiego.
tylko Lubecki!... Potknął się! Potknął się i usiadł...
Felek był wyraźnie zmieszany. Dał się namó Węgrzy naciskają na naszą bramkę... Przedarli
wić na tę wizytę, miał na nią chęć, ale teraz, sta się przez pomoc!... Środkowy napastnik Węgrów
nąwszy oko w oko z „Argentyńczykiem“, zupeł podaję na lewe skrzydło, lewe skrzydło przenosi
nie stracił kontenans.
na prawe, prawe centruje... Murc mija się z pił
Większość chłopców była trochę zaskoczona ką... Grudziński wybiega z bramki... Łapie piłkę...
widokiem Konterskiego i patrzyła ciekawie jak Wspaniale!... To był już prawie pewny gol, pro
się zachowa prezes.
szę państwa!...
Pan Karol znalazł się, jak zwykle. Wstał i sam
Muszę państwu opowiedzieć teraz o samym
podszedł do speszonego buntownika.
stadjonie. Jest to piękny stadjon, otoczony trybu
— Dzień dobry. Proszę, niech się pan czuje nami, które w tej chwili wypełnione są gęsto pu
jak u siebie! Jak się panu powodzi?...
blicznością. Stadjon
*ten
zbudowano przed dwu
— Dziękuję, panie prezesie...
dziestu laty i kosztował on... Rany Boskie!!! FiPralik łypnął okiem na Kurzawę i aż zatarł kalski zderzył się z węgierskim pomocnikiem...
ręce z radości. Wiedział, że tak będzie, ale trochę znoszą go z boiska... Nasi chłopcy dają ze siebie
miał „pietra“. A nóż prezes będzie się krzywo pa wszystko... Mają tylko pecha!... Piekielnego pe
trzył? Ostatecznie Felek zrobił przecież świń cha... Proszę państwa zmarnowaliśmy już z dzie
stwo. Widząc teraz jak Jankowski proponował sięć pewnych okazyj... Mogliśmy już dotąd wbić
Konterskiemu fotel, huknął w bok równie jak on conajmniej... O, w tej chwili, proszę państwa, pił
ucieszonego Kreskę.
ka znajduje się po stronie Węgrów...
— To jest człowiek, bracie, to jest człowiek!...
— Ale jaki wynik do stu djabłów! — krzyknął
Nie był w stanie powiedzieć nic więcej.
raptem wyprowadzony ostatecznie z równowagi
Pan Teofil przewekslował na długie fale, naj(pan Teofil. — Wynik chcę wiedzieć, bracie Po
Warszawę. Kończono akurat jakiś komunikat laku!...
z giełdy zbożowej, ale już za chwilę popłynęło
Jankowski posadził rozjuszonego Bajca.
soczystym barytonem:
— Nie krzycz — śmiał się — poczekaj, zar.
— Polskie radjo,-Warszawa i wszystkie roz będziemy wszystko wiedzieć...
głośnie polskie. Obecnie nadamy państwu trans
— Będziemy! Albo nie będziemy, ty nie
misję meczu piłkarskiego Liga — Budapeszt, roz znasz...
grywającego się właśnie w stolicy Węgier.
W tym momencie z głośnika wystrzelił krzyk
Na sali zrobiło się cicho, chłopcy przysuwali
tak rozpaczliwy, że pan Teofil aż cofnął się wtyt.
pośpiesznie fotele, aby być jaknajbłiżej głośnika,
— O Boże!... Dwaj nasi obrońcy pędząc do
aby nie stracić ani jednego słowa.
piłki zderzyli się ze sobą i obaj leżą nieprzytom
Obecnie mówił szpiczasty tenorek.
ni!... Co będzie, proszę państwa, co będzie...
— Proszę państwa jesteśmy właśnie na wiel
— Masz babo placek — splunął Baje — za
kim stadjonie — w Budapeszcie, gra toczy się, wsze mówiłem, że ten Murc kretyn zuoełny!..
pierwsze minuty po przerwie. Proszę państwa Bez sensu, bracie Polaku, bez sensu!...
w tej chwili właśnie gra toczy się na środku bo
iska... Prawoskrzydlowy Węgrów wvbił Diłke na
(C. d. n.)

AndrzeĘ Ługis

WIELKA GRA

ZGIERZ. Ping pong: Orlę—KSM 6:4. Punk
ty dła Orlęcia zdobyli: Sztajnert 2, Dziewlrskl 2, Barylskl 7 i Wolski 1, dla KSM,
Podgórski 2, Cylke 1 i Kołodziejski 1. Wyróż
nił się Dziewirski i Podgórski. Sędziował p.
Muszyński.
KROSNO. Plng-pong: Strzelec — PHS 5:2.
Punkty dla Strzelca zdobyli: Deneka, Ślęzak,
Dziugan, Hladil i Oąsior II. dla PHS — Kli
mowicz M. i Błażej. Gilden — Strzelec 5:0.
Strzelec osłabiony. Punkty: Breltowicz I i II.
Fries II II oraz Katz. W grze pokazowej
para Hiadil Błażej pokonała najlepszą parę
Gldeonu Breltowicz i Fries I.
GRÓJEC. W rozgrywkach o mistrzostwo
Gimnazjum w ping-pongu VI klasa pokona
ła Il-gą. Dla zwycięzców punkty zdobyli:
Reiter 3, Herszkorn 2, Zaczyński 1. dla po
konanych — Teper 2 i Kłos 1.
GDYNIA. WKS. MARYNARKA WOJENNA—
KS. GDYNIA 10: 1 (6:0). Miejscowe derby.
Koncertowa gra ataku marynarzy, prowadzone
go przez Piątka. Bramki dla Marynarki: Pią
tek 5, Antczakowskl 3, ślęzok i Wrześniewski,
dla KS. Gdyni — Nowacki z karnego. Wyróż
nili się u marynarzy Kucie]. Derejczyk, Kamiń
ski i cały atak w KS Gdyni Groszewski po
przerwie — Nowak. Sędziował b. dobrze, p.

GDAŃSK. B. U. E. V. — Gedanja 3:1 (2:0).
Ostatni mecz o mistrzostwo ligi. Gedanja prze
grywa naobcem bo ska, tracąc sposobność do
zdobycia mistrzostwa Gdańska i wejścia do roz
gry wek finałowych o mistrzostwo Niemiec.
Po przerwie Gedanja osiąga b. silną 40-m nu
tową przewagę, lecz strzela tylko jedną bram
kę przez Fallowa.
GDYNIA. Boks: Marynarka Wojenna — Te
am: Sokół (Tczew), Gedanja 10:#:. Marynar
ka zarówno technicznie, jak i pod wzg
siły ciosów wypadła b. dobrze i przeważała
szczególnie w wagach cięższych, gdzie Ożarek i Węgrowski uśpili swych przeciwników
w rekordowych czasach. Zapowiedziany wy
stęp Hanskego i Chomy z Gedanji nie odbył się
spowodu choroby pięściarzy gdańskich.
Wynki: Lasota (M) remisuje z Noetzlem.
(Sokół) mistrzem Pomorza; Respa (M) — Le
mański (S) remis; Chmielewski (M) bije na
punkty Stoszka (S); Bies (S) mistrz Pomorza
wygrywa na punkty z Gołębiowskim (M):
Urbaniak (M) remsuje z Sarnowskim (G) i
Wrosz (M) z Jaworskim (G); Ożarek (M) wy
grywa przez k. o. w 1 rundzie z Arendtem (S);
Węgrowski (M) zwycięża przez k. O.
dzie z Bierką (S).
Sędziował w ringu por. Tymiński.

Boks w Bydgoszczy

BOKS W ZAGŁĘBIU
Pięściarze B. K. S. z Dąbrowy Górnicze! ba
wili ostatnio w Czeladzi, gdzie wobec 300 wi
dzów pokonali team C. K. S. w stosunku 11:5.
Funkcję sędziego ringowego pełnił p. Piechota
— zadawalająco.
(hr).

isiccte Z

oryginalna Aspirin« wyrabiana jest
obecni« także w Polsce! Nabyć ją
można w każdej aptece. Aspirina z
krzyżem «Bayer
*
na opakowaniu i
W Grodnie odbyły się zawody »portowe
młodzieży szkolnej. W turnieju gier sporto labletkach działa przy bólach głowy
wych udział brali uczniowie z Gim. Zvg. Au- , i chorobach z przeziębienia.
gusta z Wilna i z Nowej Wilejkl. W piłce
siatkowej wilnianie wygrali dwa spotkania. 1
W piłce zaś koszykowej Gim. A. Mickiewi
cza z Grodna pokonało drużynę Gim. Zyg.
Do nabyci« W« wizyzikich «ptakach.
Augusta z Wilna 23:21. Reprezentacja Wilna
Cena za « tabl. obecnie już
pokonała reprezentację Grodna 27:24. Najlep
tylko ZI. 0.90. za 20 tabl. ZI. 2.2S
szym graczem byt świitlikowski.
TURNIEJ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ASPIRINA

б
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dwaj rywale olimpijscy Kucharskiego
Do dwu najgroźnie’szych rywali
Stothard, słusznie uważany za jed
Żałuję tylko, że jeszcze nie spotka-1 fińską łaźnią i masażem chcę dojść do
Kucharskiego niemal jednocześnie nego z najsympatyczniejszych spor łem się z najsilniejszymi .. ...„;
mej kon- , 1;....,
formy w
.. Ecrltata.
Berlinie. Wic...
Wiem ~z góry,
-fry, żz
że
dotarli nasi korespondenci. W sło towców angielskich, jest wielką na kurencji. A jest ich trzech: Anglik Stot-1 Przed Olimpiadą już się nie spotkam z
necznym Rzymie na marmurowych dzieją Anglji na Olimpiadę berlińską. hard, Norweg Johanesen, no i wasz moimi wielkimi przeciwnikami, nikt nie
ławkach Stadjonu Muśsoliniego i Ma on obecnie 23 lata, waży 75 kilo „djabel ", „niewymawialny“ dla nas Ku- chce odkryć kart i wyjawić swych
możliwości
przed wielka ----------rozgrywką
w mglistym Londynie, w aparta i ma 178 cm. wzrostu. Stothard roz charski.
1i —
i,!“ “A~‘ ~
w Berlinie!
mentach Związku angielskiego w porządza bardzo szybkim finiszem i I A jak pan trenuje przed olimpiadą?
»witiuii, iż
iz. zawdzięcza
z.awuz.,ęvz.« on go
su treno- ! — Pracuję
rracuję pod
poo okiem
osiem rina
Raruco.
Dr. Pucci zbliża się do nas: jest zadzielnicy prasy Fleet Street, dwajI twierdzi,
Fina Kariko.
rywale, którzy nie spotkali się do. waniu rzutu kulą, zarowno prawą, jak Gimnastyką w palestrze, spacerami,! dowolony: dzisiaj Cerati trzecia natąd ze sobą, mówili o sobie i o tym, i lewą ręką, co wzmacnia mu bardzo , wycieczkami górskiemi (dla oddechu), - dzieją olimpijska po Lanzim i Beccalim
ii osiągnął
—•----- » —
—
„
na 3000 mtr. 8:27. r-«.
Cerati
przy
którego jeszcze też nie spotkali, at. ramiona i łopatki Jest on też zapalo-'
nym graczem w rugby i odniósł tu
swoil sobie finlandzki styl i jest w for
którego tak bardzo się boją.
również duże sukcesy.
mie. Kiedyś biegał a la Rochard nachy
Londyn, w listopadzie
J. Sokołów.
lony, na palcach, dzisiaj, pod wpływem
JAMES STOTHARD
Rzym, w listopadzie.
Kariko, biega na całej stopie, i pracę
Stothard pochodzi z bardzo starej
rąk z łokciami opar.emi o żebra i pie- j
MARIO LANZI
szkockiej rodziny i zawsze z dumą pod
ściami nazewnątrz opanował w zupelKto jest w dzielnicy sportowej Rzykreślą swoje szkockie pochodzenie. Poi
,
ności.
raz pierwszy zabłysnął on jako piętna-• mu, kolo Foro Mussolini i Viale ParioAle pracę rąk do perfekcji doprowąs.oletni chłopiec, uczeń znanej na po.ui li, i zbliża się do marmurowych bram
1 dził Lanzi! Zawsze jego ideałem był
sportowem szkoły Meriston Casile w’ stadjonu P. N. F. w zwykłe popołud
! Beccali. Dzisiaj akcje Lanziego w per- ’
Edynburgu; wygrał on ówczas skok w nie, zawsze ujrzy ten sam widok: dziespektywie Berlina wyglądają lepiej, niż 1
dal z wynikiem 5.20. Było to w rokui siatki kędzierzawych głów włoskich
Beccaliego przed Los Angeles. 'Mistrz
1927 — miał lat 15.
chłopaczków kopie piłkę albo przygląOlimpiady Beccali ma zresztą swój od- '
W ciągu następnych trzech lat nie; da się treningowi swej drużyny „Larębny styl, który mie nadaje się dla bu-;
uzyskał on większych sukcesów. Już
dowy Lanziego.
jednak w roku 1931, a potem w 1932 wy | Nawet Abisynja i sankcje nie hamują
Dr. Pucci wspomina jeszcze, że w
grał Stothard mis.rzostwo szkoły w1 zapału sportowego. Może jedynie frek
grudniu będzie w Warszawie na obra
trzech konkurencjach — 440 yardów,, wencja widzów na zawodach sportodach
komitetu mistrzostw Europy. Lan
pół mili i 1 mila. Najlepsze jego czasyI, wych jest mniejsza; wszak 1.200.000
I zi wtrąca, że chętnie z nim pojedzie.
były — 53.6 — 2:03.8 — 4:39.
jest pod bronią!
| — Słyszałem, że można się tam do
W następnym roku Stothard wstąpił. młodych
Wielu
przeciętnie
dobrych
atletów
i
brze zabawić — powiada z uśmiechem.
na uniwersytet w Cambridge i wkrótce 1
sa.cn. K
po raz
raz pierwszy.pierwszy. - sportowców pod pałacem niebem Afry-1
. — Mój drogi — odrzekl dr. Pucci—
potem »pu
spo kalem
goO po
W meczu lekkoatletycznym pomiędzy, k> sP,aca
°lczyznie’ ?le ”*! rst
wielki Paavo Nurmi nie dlatego wynaszemi collegjami brałem udział, zre- class", olimpijczycy pozostali we Wło| grywa! Olimpiady, że lubił się zaw-.
’ako rezerwowy, w biegu na 1 mi- szech i przygotowują się starannie do ,
sze jak ty bawić.
sztą jako
nadziei zajęcia chociaż trzeciego i Igrzysk. Wszystkie federacje pracują
Ale Marco Lanzi wszystko robi „na i
-----------1.,.. e
;=t metodycznie z ufnością i entuzjazmem,
miejsca i zdobycia jednego
punktu.
Stot
i wesoło
*
i nie ma zamiaru iść w ślady !
„ czai który już jest specjalnością energiczbard wygrał bieg ten z--------latwoścą
i „wielkiego samotnika".
sie 4 min. 23,2 sekundy (mój występ' nego i pełnego temperamentu ludu wloWygrać owszem... ale z uśmiechem
„WRÓG"
„WRÓG" KUCHARSKIEGO Nr. 1
zakończył się wielkiem fiaskiem, gdyż skiego.
na twarzy i dziecinnym błyskiem w
KUCHARSKIEGO Nr. 2
Anglik James Stothard na taśmie.
—<—i w
biegu wogóle nie .....Aukończyłem).
W do-|i Wszystko to przyszło mi na myśl,
czach Włocha z Piemontu.
rocznym meczu lekkoatletycznym Cam gdy wygrzewałem się na słońcu (w li
Mario Lanzi z Mediolanu.
bridge — Oxford przegrał jednak z 5ŁOłłau41C!/
IJrt
lIlallIluluwJtll
stopadzie!) na marmurowych stopniach ,
Amerykaninem N. P. Hallowellem
djonu w
w ourcMwauiu
oczekiwaniu na
dr. Pucci,
: 1 wj sta
staujonu
na
rraci#»
4 2.
7
W
«
.. .lekkoatletycznej.
. <
. Ul. • ruuui.
•_
**
czasie 1*51:54
W rnlrn
roku 1U24
1934 Stothard preZesa -federacji
Miabył
na n„i
pól m
mili
n. igrzyskach tem się dowiedzieć o przygotowaniach
hvj trzeci „o
,i, na
Imperium
Brytyjskiego,
osiągając
n
n«ia<raia włoskich atletów pod okiem Comstoczas 1 min. 56 sekund
I cka (USA) i Kariko (Finlandia). Po
Rok bieżący byt dla Szkota rokiem kilku minutach zjawił się dr. Pucci w
największych triumfów. Wygrał on
pól mili w spotkaniu Cambridge-Ox towarzystwie młodego, przystojnego
ford w 1:55,4, mistrzostwo Szkocji w. blondyna.
wreszcie mi-1 “ Mam d,a pana coś rzeczywiście
' świetnym czasie 1:53.6 i wreszcie
:53.3 sekun
Niech pan patrzy, to Mario
strzostwo Anglji w czasie 1
l;5o.3
swiu ciekawego.
------ .
Rozegrane w niedzielę w sali gimna- J gorszym, bo 8 i pół:7 i pół nikt nie są- gółnej. W tych warunkach ostateczny których konieczność zmusiła do sława
*
dy, bijąc łatwo Powella. który nnlcnpoko-' Lanzi!
.
zjurn Lelewela zawody finałowe o dru-' dził, by Warszawianka, kiórej szer- wynik szpady nikogo już specjalnie n e nia w szpadzie. Jedynie Kliban, maja
*
nal w przedbiegu naszego mistrza KuA to ci niespodzianka. Lanzi w prze- żynowe mistrzostwo Polski w szermier mierze uprawiają szpadę raczej z „arna interesuje. Mecz kończy się zwycię- cy pierwszorzędne warunki fizyczne
charskiego. W spotkaniach między- iezdzie do Mediolanu zatrzymał się w ce były pod względem sportowym im-! torstwa" (lub nie uprawiają jej wcale) stwem P. K. S-u różnicą tuszów 39:35 nien
lutu więcej
więvtj uwagi
uwafci poświęcić tej mu..broninarodowych Anglji z Francją, Niemca Rzymie. Można się wreszcie dowie- prezą ze wszech miar udaną, a tem mogła stawić większy opór P. K. S-ow> przy równej ilości punktów 8:8.
|Z
poznańczyków
Jarzemski
stanowi m«
|’------.-------------------------------------“
mi i Finlandją nie przegrał ani razu. ‘ dzieć
J -x coś
"x istotnego o najgroźniejszym ciekawszą, że do ostatniego spotkania z Sobtkiem,
Zaczykiem
i Karwickim.
------------------- „------------------------ Najlepszym
-------—-------------szermierzem
--------------drużyn _
star
—-wątpliwy talent
przeciwniku
Kucharskiego
w
Berlinie.
Najlepszy jego wynik na m’lę w roku
nie wiadomo
było -------------------------k.o zdobędzie zasz-ii Jakoż --------- meczu
-------- przynosi
----------- 4-y
- tujących był bezsprzecznie Zaczyk. Je-1 Popołudnie poświęcono szabli. Ną
*
....
-----------------początek
bieżącym był 4:15.8. lecz ma on wszel Udaję się z nim do baru sportowego czytny tytuł. Trzeba przyznać, że nie'kolejne zwycięstwa katow.iczanom W go spokojna, prawdziwie szpadowa rn-i pierwszy ogień znów poszły AZS 1
kie dane na poprawienie tego czasu, w basenie stadjonu i nastawiam uszu. główni
_.z—, uu
śląskim zapanowała v.
cicha,
mu
Obie ».».,.1,
drużyny mają po jedny«1
„»lv-----.vW..s, a.
uwalany za «w
.obozie
*
»
w«, ha-; bota winna zapewnić „
IU miejsce w re-i PKS. w«
bohaterowie,
alec uważany
.«conajmnlej o 6 sekund.
Mario Lanzi ma 21 lat, pochodzi z outsidera AZS poznański przyczynił się mowana radość: wszak wysokie zwy-1 prezentacji, która wystąpi do walki z olimpijczyku. Do stanu 4:4 obie stron?
; ii tviirvaini
. it14i i 15u. b.m.m.i~U£U.>icui
; w,vjęiywdjq
•••'
Piemontu, urodził się kolo Busto Arsi-■ do zagmatwania sytuacji i stworzenia nęoiwu
cięstwo Iiiuz-t
może diwuióyt
stworzyćlUŁiiigę
różnicępuui\punk-1
Niemcamiw wuhdn.
Pozostali
; wygrywają iwicjuu.
kolejno. r«\u
FKS jest pewn?
! tów,
Sobik znakomi-tem siebie
i nagle...
pewność zwycięst
'
*
0
zio i w tamtejszym klubie „Pro Pa-'na sali gorączki oczekiwania na wy-'
2
‘trudną do odrobienia w szabli, -w -•ślązacy *dużo
• słabsi.
‘-*■ ' ...........................
' "
'
której Warszawianka jest jednak nieco i wyczuciem tempa i atakami, przypomi-; przestaje być oczywista. 4:7, poten
*
tria“ zaczął karjerę: wyróżniał się w i nik.
inającemi sposób walki zeszłorocznego 6:8 — wygrana wymyka się kato»1'
w silniejsza.
biegach naprzelaj i zwrócił uwagę mi- j Niespodzianki
Mi——rozpoczęły
---------- •- się już —
Rozpoczyna
runda.4\aivvtt-|
Katowi- uiidn^a
mistrza Europy uuitay
*a,
Dunay
nadrabiał iwabra-11 tóatiułii
czanom łz. tęiYi...
ręki... z^auz,jr<i\
Zaczyk ii <nrui<\
Sobik są Jjed-y
na się <*Il-ga
*< luuua.
a, iiauiau.ai
strza Speroniego. Lanzi przeniósł się szpadzie. Po gladkiem zwycięstwie P
*z.a-nif> ida
inti na cati-ff-n
nrzpc-ruuza. ki
! kitechniczne,
tech-ni<izn₽.ale
aj«»sam
samfleche
flnrhpdodnszpady
sjins<iv nak
: nak nana wysokości
wySO-koŚCi zadania:
Zadania: pierwszy
P---idą już
całego i...i przegrywapotem do Turynu, wygrał 800 i 1500 K. S-u nad AZS 12:4 i Warszawianki czanie
o;u, arugi
r.“a'
drugi K
mtr. w mistrzostwach „desli aliedo, nad tymże AZS w stosunku znacznie ją ją 1:3, przyczem najlepszy z gości nie wystarczy. Karwicki poczynił od ze -rozkłada Knyszewskiego 5:0.
Zaczyk odnosi jedyną porażkę dnia, u-1 szłego roku znaczne postępy, ale ta-' ......
zimjerowicza 5:1 i w rezultacie
rczultaclt PK5”’
fascisti" i tu się na nim poznali: dzi
legając
Friedrichowi
2:3.
Stan
meczu
lent
jego
wymaga
jeszcze
dalszego
przy
równej
ilości
punktów.;fi^,
>y2-?'
siaj jest w „Pro Patria" z Mediolanu
5:3
dla
P.
K.
S
u.
„szlifu
.
*
Kamala
był
nieco
za
sztywny.
wa
przewagą
tuszów
64:56.
razem z Beccalim.
Mecz Warszawianka — AZS wyka
*
Ale dopiero 3-cia runda przynosi Cała drużyna z wyjątkiem Zaczyka wal
1.80 cm. wzrostu, potężna muskula
prawdziwą klęskę faworytowi: trzy ko czyta w decydującym meczu nerwowo zuje, że akademicy osiągnęli tak zna
przemienia s ę
tura i fiński wrodzony styl, szybki fi
lejne wygrane dają Warszawiance pro i zupełnie' bez skupienia.
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wadzenie 6:5 i przekreślają nadzieje
O zawodnikach Warszawianki można tek lekceważenia ich przez przeciwni
— Od najmłodszych lat lubiłem poŚląska na I-sze miejsce w punktacji o- napisać tylko tyle, że są to szabliści. ka. Uzyskują oni z Warszawianką wy
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Spotkanie Warszawianki z PKS
narty. Mistrzostwo Italii wygrałem łat Koubkowei. Po niebywałych sukcesach
nie przynosi spodziewanych emocyj. S®
wo w 1:54 na rozmokłym terenie przed ii tej biegaczki, po zdobyciu rekordu świa
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richem; pozostali mają po jedneid
przez nią szeregu rekordów czeskostoBudapeszt, w listopadzie.
I nienia do sportów mogą startować w zwycięstwie.
Rezultat ostateczny 11:5
I wackich, nagle wszyscy o niej zapom-,I — Na czem polega zaproszenie czte- , zawodach ogólnych, ale wyłącznie
i Mecz Polska — Niemcy w szermier. ! nieli.
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m in. i dla Warszawianki.
ce rozegrany zostanie w ciągu jednego , Pojawiła się coprawda pogłoska, że trening do szkoły wychowania fizycz- o*od4 stopnia postępów w nauce, przytem1I Jeśli idzie o formę poszczególnycij
dnia, a nie, jak było poprzednio projek I brak odpowiedniego zajęcia nie pozwa nego w Budapeszcie — zadałem pyta start ma miejsce oficjalnie w barwach zawodników, to najlepiej zaprezentował
lał na racjonalny trening. Koubkova
towane, w ciągu dwóch dni.
się Segda, który nie przegrał żadnel
szkolnych..
Niemcy chcą pierwszego dnia roze przeniosła się jednak z Brna do Pra nie dyrektorowi tej szkoły p. Missan
W klubach szkolnych wolno uprawiać walki. Na Il-em miejscu postaw łbyn1
grać mecz oficjalny, a drugiego dnia gi, gdzie otrzymała posadę i pomimo to gyi?
— W uczelni naszej mamy, prócz o- następujące sporty: lekką atletykę, pły Friedricha, który nareszcie odzyskałna bieżni się nie pokazała.
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przy starciu z Bicanem z Admiry. odbędzie гтл
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ie każdej szkoły cztery godziny w ty granych (po 6:2), Sobik na 5 em. *
męski i już po jej starcie w Londynie!
godniu między lekcjami i dwa razy w pozostałych niezły Kazimierowicz. nie
w prasie zagranicznej rozeszły się po kle są to czynni sportowcy, którzy tygodniu — treningi popołudniowe.
spodziewanie b. slaby Tichy Naogół
głoski, że nie jest ona kobietą. Miano wykorzystują nasze urządzenia do pro
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sensacyjnie wprost brzmiącą wiado
leżeć do klubów studenckich, zresztą bę przy ustawianiu drużyny na mecf
mość, że Koubkova musi się poddać o- towcy mieli w każdej chwili możność bardzo silnych (BEAC) należą jednak z Niemcami nie startował. Dobrowolsk1
peracji, po której będzie mężczyzną. Z wyjazdu do obcych szkół.
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Koubkovej stanie się poprostu Koubek.
Ponieważ każdy prawie uczeń, a po dać, że kapitan sportowy P Z. Szermief
P.dobno przez dłuższy czas usiłowa towców jest bezpłatny?
auau,B wy
miał cieżk ce Łzadanie
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— Nie, ale suma, którą nasi poście tem student uprawia czynnie sport, nie' czego będzie ......
no oddalić konieczność te.’ operacji, jed
odczuwamy braku elementu inteligen- - brania odpowiedniej czwórki z siedmio
nakże nie udało się to i na polecenie! płacą, jest bardzo niska i ogranicza się cji ani wśród zawodników, ani wśród, prawie równych zawodników,
lekarzy ma się ona odbyć w najbliż tylko do zwrotu kosztów.
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Ponieważ mój rozmówca jest równo
szym czasie.
U nas jest niestety inaczej....
udziałem Węgrów wyjaśni nieco sy
*
O ile to wszystko okaże się prawdą cześnie sekretarzem węgierskiego ko
R Mosin.
I tuację.
Ed. Gotard.
— a jest to bardzo prawdopodobne — mitetu olimpijskiego pytam, jak wyglą
powstanie ciekawy problem: co robić z da sprawa funduszów na ekspedycję do
jej rekordami światowemi i krajowemi. Berlina.
— Komitet olimpijski dysponuje spe
Czy pozostaną nadal ważne, czy też
cjalnym funduszem na który składają
trzeba je będzie anulować?
W każdym razie jest to wyjątkowy się dochody z totalizatora i dodatków
do
biletów wstępu na wyścigi konne.
w dziejach sportu wypadek.
Z funduszu tego trzeba obdzielić nieMast.
tylko ekspedycję olimpijską, ale i wyż
szą uczelnie w. f., sport szkolny i dać
OLIMPIJCZYCY SZWEDZCY
subwencje klubom i związkom. Suma,
Najwcześniej ze wszystkich wyzna- która pozostaje na ekspedycję olimpijczyli narciarska reprezentację olimpij ską jest dzielona między związki weską Szwedzi; 15 stycznia wy.iedzie do; dług klucza ustalonego przez komitet
Garmisch 29 narciarzy: biegi Lars , olimpijski. Komitet określa iłu wyjedzie
Back, nowa rewelacja z północy. Ber- zawodników, a do związku należy wyger, Bergstroem, Englund, Gustavsson, i bór osób. Mają one sporządzone listy
Haegblad. Johnsson. Karlsson. Larsson, | klasyfikacyjne zawodników i tern się
Lif, Lindberg, Lindgren, Matsbo, W.ik-: kierują. W te sprawy komitet olimpi-jskt „u.
nie miesza się. Spodziewamy
się
lund. Winstroem.
ii „o.
......— .i.
I wysłania 200 osób razem z kierownlkaKombinacja:
Hedjersson, Larsson, mi i sędziami. Do Los Angeles pojecha
Lundgren, Westman.
ło 67.
Skoki: Eriksson. Hjelstróem, Johan
P. Missangyi informuje mnie jeszcze,
sson. Wiken.
w jaki sposób rozwiązano na Węgrzech
Slalom i zjazdy: Eriksson, Hedjer problem sportu w szkole.
sson. Larsson.'Persson. Zetterbloem.
— Przy każdej szkole musi istnieć oWŁOCHY — WĘGRY 3:2
i bowiazkowp
oowiazKowo klub sportowy i wszystkie
Mecz tenisowy w Mediolanie zakon t' e "
kluby
sąą w jeden między’ pótączone
‘
czył się zwycięstwem Włochów w sto szkolny związek sportowy (KUSOK)sunku 3:2. Sensacja ostatniego dn’a by! Zasadniczo każdy uczeń pow’nien naSZERMIERZE WARSZAWIANKI
to zwycięstwo Szigetiego nad Palmie- i leżeć do klubu szkolnego. Uczniowie
MARCEL THIL I LOU BROUILLARD
rim 6:1, 7:5, 6:4. Gabory przegrał z l biorą udział w zawodach urządzanych zdobyli drużynowe mistrzostwo Polski. Od lewej: Segda, Fri‘
Rado w czterech setach.
< przez KliSOK. a mający specjalne uzdol
dwie najlepsze wagi średnie świata.
drych, Suski, Tichy

Jak Warszawianka zdobyła mistrzostwo Polski

pani Koubhowa
w mężczyznę

Węgier Missangyi
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