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Rozmowa z trenerem narciarzif-Sandiikiem

Rewelacyjne projekty P,Z,P,N.
Bez mistrzostw no wiosnę Start rozgrywek w jesieni. Karcncla ma byt otrzymana
Bokserzy Warty biia Polonie 9:7. niłkarze-nrzeorywaia w Douai 1:2
Ostatnie mecze i bilans wypraujy hokeistów do Niemiec

.MUCHY" POLO NJI I WARTY
Krysik (czarny) i Koziołek. Poznańczyk wygrał
punkty.

wysoko

na

BRUKSELA
WARTA 2:1
Energiczna akcia obronna Ofierzyńskiego (W.)
WIECZNA BOLĄCZKĄ
włada się przeciw znie- I Poważny problem stanowi fcwestja sędziówsprawa zbyt poważna, I sta. w tej »prawie w P.Z.P.N-ie nie zapadły
kilku wierszach, diate- jeszcze decyzje, pójdą one zdaje de w kierunku
■nie problemu tego od- ’ zeszłorocznego projektu. Przewidywał on, jak
rrzyszłość. Dziś ogrartt- . wiadomo, uzależnienie organizacji sędziówrdzenia, że stanowisko , ^j jedynie od P.Z.PJM. z tern, że zarządów
ą niespodziankę i jest okręgowych K. S. nie wybierałyby walne zgro
ncesją na rzecz teore- madzenia OZPN-ów, lecz byłyby one miarowasportu piłkarskiego.
ne przez PZPN w porozumieniu z Wydziałem
:eczy będzie zauważyć, spraw Sędziowskich. Wydaje nam się, że jest
ersonalnego w ramach to platforma, na której możnaby dojść do poę cyfrą 689 wędrują- rozumienia, tembardz ej, że nie naruszałaby
proc, przypada na U- ona w nicieni aiutonomji administracyjnej orfłówne źródło kapero- ganizacji sędziowskiej.
das, dla których obroTyle o sprawach organizacyjnych, do któ. wykazywały znaczrre rych wypadnie jeszcze parokrotnie powrócić.
‘
"
SZKOLIMY SIĘ DALEJ

POLACY I CZESI POZUJĄ DO ZDJĘCIA PRZED MECZEM
na turnieju berlińskim. U góry: Stlipnicki, Kowalski, Głowacki, Sokołowski, Przeździecki, Ludwiczak, Marchewczyk, Zieliński Jdeczy W.ółkowski.

zostanie wedle ustalonego uprzedn
Z początkiem stycznia uruchomione
sześciu okręgach grupy wyszkoleni
nych piłkarzy, celem przygotowani
tacyj okręgowych i_ kandydatów
centralnego, który odbędzie się w
od 7 — 14 lutego, t. j. do chwili
prezentacji do Bclgji.
Referent wyszkoleniowy przewiduj
szły rok poważną inowację! Chce
wicie przeprowadzić w okręgach ro
żyn klubowych młodzików, z tern,
zespołów mistrzowskich poezczegó
gów, zgromadzonoby w okresie wal
wspólnym obozie. Nie ulega wąt
projekt ten spotkałby się z poparć
dajnych czynników i byłby poważa

JEDYNE ZWYCIĘSTWO HOKEISTÓW POLSKICH W NIEMCZECH
odniesione było nad słynnym (kiedyś) zespołem berlińskim BSC 4:2. Jak widzimy Przeździec
kiemu w bramce bywało również „ciepło"
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Wnioski z wyprawy niemieckiej
Berlm, 29 grudn a. , gdy w akcjach ofenzywnych zarzucić
BRAK OBRONY
ściowo zrehabilitować swe psychiczne i ków być zadowolonym. W tej dziedziPięć meczów rozegranych przez dru- można graczom naszym powolność,
stans lepszem rozwiązaniem byłoby
Mówiliśmy już dostatecznie rozlegle
dnknnaó mnw
wteta wskazówki.
wckaTÓwIri W; przywrócenie
mogą wiele
żyinę naszych kandydatów olimpijskich I czy brak energji, na bezładność jednak o błędach naszych obrońców. Najwię walory. Tern łatwiej było jednak stwier' nie dokonać
formy Marchewczyka:
dzić na walczącym Sokołowskim, żei hokeju zmuszony jest napastnik żarów' skumulowanie
w ciągu ubiegłych 8 dni było ciężką. akcji narzekać nie można. Bezład, czy kszą zdolność w szybkiem ocenianiu zawodnik
bowiem ataku Kowalski
ten jest astronomicznie odle• no do pracy obronnej, jak i ofenzywpróbą inauguracyjną. Niestety ta pierw nawet bałagan powstawał natomiast i w wybieraniu najprostszej drogi wy
—
— Zieliński pozbawiło
od swej formy z ubiegłych lat. O- nei. Polscy napastnicy są zbyt często by Wołkowski
sza próba, pozostanie już chyba naj stale w defenzywie. A przecież nigdzie jaśniania groźnych sytuacyj wykazał gły
drugą
linię
napadu głównego fila,
ciężalość w reakcji zazębia się z nieru.
ważniejszą aż do Igrzysk.
tak, jak w hokeju, podstawą gry jest (na meczu z B.S.C.) Kasprzak. Oba bezpiecznęm ryzykanctwem wypadów• tylko — napastnikami.
Przez długi czas wątpiliśmy, czy trój
Jeżeli w sumarycznej ocenie na solidna defenzywa. Gracze, którzy w wiamy się jednak, czy p.owolność Gu w
Ciągłe eksperymentowanie graczami
całość, stanowiącą groźne niebez ka ataku Cracovii zdoła wykrzesać z
szych graczy i ich możliwości stosuje teorji — przed i po meczu — zdają się liwera ze Lwowa nie osłabi i ograniczy pieczeństwo
dla własnej bramki.
siebie dostateczną do poważniejszych drugiego ataku przyniosło te korzyść,
my stosunkowo krytyczny punkt wi być tak świetnie poinformowani o głów jego możliwości rozwojowych. Ltidwizadań dozę ambicji i energii. Ostatnie że ujawniona została harmonia pary
KOWALSKI NAJLEPSZY
dzenia, czynimy to ze względu na to, rej zasadzie defenzywy
hokejowej: czak osiągnął nareszcie formę bojową,
mecze pozwoliły skorygować pewne Zieliński — Stupnioki, która dziś do*
że przeciwnikiem naszym w Berlinie nigdy za krążkiem, zawsze na gracza! zabrał się do odważniejszej gry ciałem,
NAPASTNIK
mniemania:
daleko jednak jeszcze od brze rozumi się, jest wcale zgrana i obyty zespoły klubowe. W takim B.S.C. — na lodzie zapominają o niej. Znacz tuż pod bramką traci jednak ciągle
względną żywiołowością. Kto bę
W obu napadach raził przedewszyst sytuacji, w której wolnoby zrezygno- peruje
d!^J€frzeci
jest dwu kandydatów olimpijskich, w na poprawa na meczu z B. S. C. nie ieszcze głowę. W ostatnim jeszcze me kiem
trzeci,
trudno dziś powiedzieć.
brak skłonności do niezbędnego
netvnvch przesunięciach
nrzpsitninrinrh dzie trzeci,
Gota 3—4, podczas gdy z naszej stro ugruntowała się, skoro szereg błędów czu widzieliśmy obok doskonałych za cofania się i to do cofania się takiego, wać z myślii oO pewnych
Charakterem gry najbardziej nadaje sie
ny znalazło się na lodzie niemal wszy powtórzył się na następnym meczu ze grań, bardzo ryzykowne interwencje, któreby m ało sens i przynosiło poży personalnych. Kowalski byt najrów tu Król, któremu brakuje jednak jesz
niejszym graczem napadów i osiągnął
stko co posiadamy. Późne, bardzo póź Szwedami.
prży których duża doza szczęścia u- tek. Krycie skrzydeł przez skrzydło już formę z której można być zadowo cze dużo szlifu. Pewnym mankamen
ne rozpoczęcie sezonu, jest mocnym
Najistotniejsze są w tej chwili kom chronila nas od przykrych następstw*. wych ogromnie się poprawiło. Jeszcze lonym. Liczymy, że i Wołkowski zrzu tem drugiej linii ataku jest skłonność
punktem usprawiedliwiającym naszych binacje personalne. Musimy się już na
wszystkich jej członków
do lewego
Dostatecznie dużo pisaliśmy już o
graczy. Ale tem intensywniejszy wi tnyślać (a w najbliższym czasie decy-1I Sokołowskim. W sobotę mógł on czę- tóe jest jednak tak dobrze, aby z defen ci z siebie resztki niemrawości i stanie skrzydła.
żywnych «sług
naszych napastni- się tym pożytecznym kierownikiem anien być program najbliższych tygod dowaćl). kogo wysyłamy do Garmisch!
Jeśli drugą linję pozostawić w skła
taku,
którego
tak
bardzo
potrzebuje

ni.
Partenkirchen i czy szukamy w re
my. Wolkowskiemu przyjdzie stoczyć dzie Król — Zieliński — Stupnioki, to
Raz jeszcze: cóż się najbardziej po zerwach nowych graczy. Zaczynając od
ciężki bój z własną wolą, rozejrzeć się Głowackiego możnaby przesunąć na
1 -dz narciarstwa fińskiego Armas Palmros
wszystkich meczach rzucało w oczy? Przeździeckiego, stwierdzić trzeba, że
prawą stronę linji pierwszej. Tego eks
za brakującym hartem psychicznym.
Zaniedbywany okresami moment bojo bramkarz Legji grał w formie miaro
Obok nazwiska Marchewczyka stoi perymentu jeszcze nie próbowano; jew następnym numerze Przeglądu Sportowego
wy, wrócił wraz z podnieconą ambicją. wo opadającej.
gruby znak zapytania. Poza przyna śli forma Marchewczyka utrzyma swój
Chwile apatji, czy nawet lenistwa by
Przeżdzieckiemu ciągle jeszcze brak typuje zwycięzców olimpijskich w narciarstwie. leżnością do ataku Cracovii kandyda niż, stanie się on niezbędny. W tych
ły coraz rzadsze; szybkość akcji wzro rutyny. Widzieliśmy kilka, czy nawet
tury jego nic w tej chwili nie uspra okolicznościach wyobrażamy sobie uaj
sła, a jeżeli tu są jeszcze poważniejsze kilkanaście pięknych parad. Ale u Przeź
wiedliwia. Być może, że Marchewczy lepszą polską drużynę na podstawie
niedociągnięcia, to sezon powinien je dzieckiego rzadko kończyło się na za
ka dzieli od pozostałych graczy brak obserwacyj z niemieckiego terenu w
szybko wytrzebić. Może po zyskaniu trzymaniu. czy odparowaniu krążka.
intensywnego treningu obozowego w ten sposób: Przeździecki; Ludwiczak.
jeszcze większej szybkości uda się Po pięknej akcji obronnej następowa
Katowicach. W Hamburgu 1 Berlinie Kasprzak: Kowalski, Wołkowski, Gło
skrzydłowym cofanie do kontratakują ła najczęściej bezradność, powolność
by! Marchewczyk od początku do koń wacki; Król, Zieliński, Stupnioki.
cego przeciwnika.
decyzji: co zrobić z krążkiem? W ten
ca
najsłabszym polskim napastnikiem.
Względność tej „najlepszości“ tkwi
BEZ TAKTYKI
sposób powstało przed bramką i na
Koncepcja zasilenia ataku Cracovii na w tern, że wszyscy gracze są jeszcze
Najtrudniejszy do
wprowadzenia samej linji bramkowej niejedno zamie
CHORZÓW, 29.12. — Tel. wł.— nadal panami swych poczynań i prawem skrzydle Zielińskim byłaby bardzo odlegli od olimpijskiej formy, a
będzie ład taktyczny. To nas może naj szanie, z których padały nawet bram
w zasadzie wcale niezła (tembardziej. poza Kowalskim i Zielińskim, oraz.czę
bardziej prześladować.
Bo podczas, ki.
Pierwszy tegoroczny występ ho zdobywają dwie pierwsze bramki. że Zielińskiemu odpowiada
skrzydło ściowo Stupnickim, wszyscy poczynić
keistów WEV na terenie polskim W 5 min. ze strzału Tsamlera, a bardziej od środka).
Na krótki dy- muszą gwałtowne postępy.
wypad! zupełnie udatnie. Goście, drugą w 13 min. przez Brandla,
mając jako przeciwników bardzo który umiejętnie wykorzysta! za
ambitnie
grającą reprezentację granie Stanka.
Śląska, bez specjalnego trudu wy
W ostatniej tercji gospodarze
grali 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), wnosząc wyraźnie puchną, goście jednak sie
Łódź, 29. 12. Tel. wł. — W baseniei wiek obniżyli rekord okręgu o S.5 sek., nie do gry sporo nonszalancji i popi nie wysilają. Widać że zależy Im
łódzkiej YMCA odbyły się dziś wartościowe' stanowili poważniejszej konkurencji. Czas Ło sując się koronkową robotą.
na utrzymaniu gry otwartej. Dal
zawody pływackie AZS Warszawa — ŁKS. dzi 4:20.3.
W składzie wiedeńczyków wi sze dwie bramki strzelają Tsa
W niedzielę -wieczorem powró tuacja poprą\vi się jv najbliższych
który wystąpił pod firma reprezentacji miasta.
Próba bicia rekordu w sztafecie 3x50 st. dzieliśmy aż 5 kandydatów olim
mler w 5 min., a Brandl w 14 min. ciła polska reprezentacja hokejowa dniach i imprezę uda się doprowa
Goście stołeczni górowali przygniatająco dow. nie powiodła się. AZS w składzie Ol pijskich: trójkę defenzywną, oraz
z wycieczki po Niemczech. Gracze dzić do skutku.
Należy
zaznaczyć
że
tym
razem
nad miejscowymi, przez co ucierpiała mole szewski, Makowski, Szwankowskl, Gumkow- obu kierowników ataku.
krakowscy i lwowscy udali się w
Najbliższym przeciwnikiem re
sama atrakcyjność zawodów i do pewnego skl, Karpiński, osiągnął czas 2:3« (rekord
W.E.V. wystąpił w składzie: publiczności było bardzo dużo.
dalszą drogę do domu, kierownik
Gra była interesująca i obfitowa ekspedycji p. Kulej zatrzymał się prezentacji naszej będzie Japonja,
stopnia wartość sportowa. Boguth np. usta Polski 2:32.2); sztafeta łódzka miała czas Weiss; Neumayer, Vojta; Brandl;
nowił nowy rekord polski zupełnie bez kon 2:50.2, który jest nowym rekordem Łodzi, Stanek, Meissner, Tsamler; Detn- ła w świetne momenty podbram w Warszawie, gdzie uczestniczył z którą spotkanie odbędzie się 10
b. m. w krynicy. 11 Japończycy
kurencji i bez większego dopingu publiczności. lepszym od poprzedniego o pół sek.
mer, Vossbauer. Skład Śląska i kowe, naturalnie pod świątynią w specjalnie zwołanem posiedze
zmierzą się z KTH. Pozatem 18 i
Przy oatrzejszej rywalizacji Boguth był w sta
AZS wygrał spotkanie w stosunku 55:31. tym razem był źle zestawiony. Śląska; stałą przewagę mieli goś niu zarządu PZHL.
19 stycznia gościć bćdzie w Polsce
nie osiągnąć dużo lepszy wynik.
Na zakończenie odbyt się mecz piłki wod Raziła wprost przesadna zmiana cie, którzy zaimponowali dobrą
Na posiedzeniu złożył p. Kulej BSC. Berlińczycy rozegrają dwa
k“-----------"-------«■« ----Efektem dzisiejszych zawodów Jest jeden nej, w którym
wysokie
zwycięstwo
8:0 (5:0) pozycyj pOSZCZCgÓlnych Wybrafl- jazdą na łyżwach, podaniami i grą dokładne sprawozdanie z przebie
mecze z reprezentacją najprawdo
rekord polski, Jeden rekord Warszawy i trzy odnieśUI warszawianie.
warszawianie.
rów Śląsk:
<sln«k- Meizner;
Mpizripr: Kasprzyck
Kacnrzvnkî’, fair.
ców.
gu ekspedycji poczem rozpatry podobniej w Katowicach. Istnieje
rekordy Łodzi.
Poza konkursem na 100 m. klas, pań, Idzi Doniec; Kühn, Kutzer, Arlt; ChoŚlązacy bez specjalnych zalet. wano sprawę zmian i koniecznych
jednak projekt ewentualnego urzą
W zespole stołecznym zwracała uwagę do kowska ustanowiła nowy rekord Łodzi, z cza recki, Wilczek Urzoń.
Prócz nielicznych punktów mieli przesunięć w reprezentacji.
Zo dzenia meczów ■ tych w Warsza
skonała forma Bogutha I Jastrzębskiego, w ze sem 1:52.8, lepszy od poprzedniego o 3.2;
Wiedeńczycy odrazu narzucają i słabe. , Skandalicznie zwłasz staną one dokonane w najkrótszym wie.
spole łódzkim wyróżnić należy robiącego co druga była Norska 2K)d.
szalone tempo, które utrzymuje cza wypadł Kutzer. Mecz zaczął czasie, przyczem wyzyska się każ
raz większe postępy Borowskiego i 14-letnią
Po 18 stycznia reprezentacja zo
ŁÓDZKI OKR. ZW. PŁYWACKI postano się do końca pierwszej tercji. 0 ile się znów z godzinnem opóźnie dą
sposobność
wypróbowania
Idzikowska, zadatek na bardzo dobrą żabkar- wił w przyszłości zrezygnować z przykrością goście posługują się pięfcnemi dla niem, a podczas długich przerw pewnych nowych koncepcyj.
stanie już skoncentrowana w Ka
kę, która stertowała poza konkursem. Elsner, z basenu YMCA, albowiem dyrekcja pływalni oka kombinacjami o tyle ślązacy popisywali się członkowie SKZ
skąd przez
Wiedeń
Niestety sposobności tych nie towicach
czołowy pływak łódzki, nie jest jeszcze w for w kategoryczny sposób domaga się przestrze równi są tylko w polu. W 11 min. jazdą popisową.
Na rodzeństwu będzie zbyt wiele, gdyż nieodpo względnie Budapeszt, Medjolan i
gania t. zw. paragrafu aryjskiego. Dzisiejsze sędzia katowicki dr. Skulicz me Kalusów znać było kolosalne po wiednia aura psuje ustawicznie Arosę uda się do Garmisch Parten300 m. st. dow. wygrał Gumkowsltl (AZS) zawody AZS — reprezentacja Łodzi były o- uznaje prawidłowo zdobytego go stępy, a Popowiczowa oraz Czo- szyki. Zapowiedziany na 1 stycz kirchen.
SzwankoM-skitr (AZS) 1:15,2, statnlemł, jakie odbyły się w basenie łódz la. w 14 min. odigwizduje ofsajd. a równa wywiązała się z dobrze do- nia turniej w Krynicy został chwi
Ze swej strony pozwolimy sobie
" VrsWm (Ł.) 1:18,8 i Wasilewskim (Ł.) kim. Mecz Delfin — repreź. Łodzi projekto w
.. sekundę
______ _ ,
____ ,____________
J branego repertuaru bez zarzutu.
,lowo wstrzymany spowodu odwilż zauważyć, źe o ile nie uda się do
później
Doniec znajdu-l.
1:23.2. Na 100 m. kias. Boguth obniżył wła wany na pierwszą dekadę stycznia zostaje je się za bandą, wskutek faulu.
! Dzisiaj w poniedziałek o godz. ży. Zarząd Zdrojpwy, który po prowadzić do skutku turnieju w
sny rekord z 1:22.9 na 1:22.5, 2) Maszner przełożony na termin późniejszy I odbędzie
należałoby koniecznie
W drugiej tercji tempo nieco <20 Wiedeńczycy rozegrają mecz czyni! już wszystkie przygotowa Krynicy
(AZS) 1:31.8, który demonstrował na ostat się w basenie zgierskim.
słabnie; Wiedeńczycy są jednak • rewanżowy.
nia. spodziewa się jednak, że sy- wyzyskać pobyt W.E.V. w Polsce
nich 25 m. styl motylkowy, 3) Borowski (Ł.)
i i przeprowadzić jedną czy dwie
1:36.5, 4) Chudzlelka (Ł.) 1:41.5.
1 .gry z Wiedeńczykami w Katowi100 m. nawznak wygrał w ładnym stylu
Icach. W.E.V. znajduje się obecnie
Jastrzębski (AZS) 1:18.7, poprawiając re
’w zupełnie dobrej formie, toteż
kord okręgu warszawskiego o 0.9 sek., 2)
spotkanie z przeciwnikiem tej mia
Ginter (Ł.) 1:28.8, 3) Damsz (AZS) 1:32, 4)
ry wyszłoby drużynie naszej naHartwig (Ł.) 1:44. Rekord Jastrzębskiego pra
pewno na korzyść.
Korespondencja własna Przeglądu Sportowego
wdopodobnle nic będzie zatwierdzony, gdyż
Budapestl KE. gość Krynicy na tur
zdaje się miał tam miejsce nieznaczny falswych najlepszych graczy zagranicę— wanż natomiast w Warszawie przy• wysuwając na poparcie swej tezy ar nieju noworocznym uzyskał cennv
Wiedeń, w grudniu 1935 r.
gument, że przez to nastąpi nietylko sukces1 w meczu o puhar Europy środ
Sport zimowy zapanował na całej w ten sposób wywędirowali Hiden. Jor niósł przegrana 0:1.
Ten niepomyślny bilans wywołał poi podniesienie klasy skutkiem napływu kowej. bijąc Rapid praski w stosunku
200 m. st. dow. wygrał Karpiński (AZS) linji. Jeszcze odbywają się spotkania dan, Vita, Chloupek, Durspekt, Kreici,
2:35 zupełnie bez wysiłku przed Elsnerem (Ł) futbalowe, nie ciągną jednak publicz Adelbrecht. Tögel, König, — obniżając ruszenie w światku futbolowym. W łoi młodych sil, — ale także, bo o to prze 4:1. Rapid jest po LTC Praha najsil
piłkarstwa nie Austriackiego Zw. P. N. prowadzi■ dewszystkiem chodzi, — polepszenie niejszym kilubem czeskim.
2 49,1, 3) Muslatowlcz (AZS), 4) Kosiński ności; jest już zbyt zimno. A jednak w w dalszym ciągu poziom
się już od dłuższego czasu pertrakta finansów przez przyciągnięcie nowych
Wlener EV w drodize do Polski prze
) 200 m. st. klas. 1) Maszner (AZS) w cz. świecie piłkarskim panuje ożywienie, austriackiego. Skutek staje się przy cje, zmierzające ku zmianie dotychcza mas publiczności.
czyna — i dalei w kółko...!
temperatura jest podniecona.
grał w Opawie z Trappauer EV w sto
3 09.6, 2) Ginter (Ł.) 3:15.1, 3) Cylek (Ł.)
Zarówno związek, kluby, jak i prasa
Słaba forma klubów znajduje od- sowego systemu rozgrywek o mistrzo
Tak się zdarzyło, że w ciągu obecnej
35.3; czas Masznera byłby lepszy, gdyby* przerwy zimowej jedynie kilka klubów zwierciadlenie w mizernych wynikach stwo. Istnieją w kwestii tej poważne sportowa zgadzają się, /e dotychcza sunku 0:1. Mecz odbył się na roz
mokłym
łodzie, przy 8 stopniach cie
nie przystanął przy ostatnim nawrocie, są- wiedeńskich wyjechało na spotkania reprezentacji austriackiej w r. 1935. Na tarcia; szczególnie między reprezen sowy system rozgrywek o mistrzo
pła.
iząc, że to już koniec biegu.
zagranicę. Admira bawi na Malcie. Ra głównym froncie Austria nie uzyskała tantami grupy „silnych“ i grupy „sła stwo, które ograniczają się do Wie
dnia
jest
anomalia.
bych
“
klubów.
Są
więc
rozmaite
pro

ani
jednego
zwycięstwa,
przegrywając
pid
i
Hakoah
w
Afryce,
a
Vienna
i
LiSztafeta 3x100 st. zm. 1) AZS (JastrzębJaki będzie wynik najrozmaitszych
■ki, Boguth, Karpiński), zbliżyła się poważnie bertas dopiero w ostatniej chwili wy z Włochami 0:2 i zWęgrami 3:6, oraz jekty. m. in. w kierunku ograniczenia narad, oraz — powiedzmy na uboczu
remisując z Czechosłowacja 0:0 i z liczby wiedeńskich drużyn z 12 do 10
do rekordu Polski (3:51.3), osiągając 3:52.6; brały się do Szwajcarii wzgl. do Lu- Węgrami 4:4. Jedynie spotkanie z Pol lub 8. Z drugiej strony słabsze klu — intryg, trudno przewidzieć. Zdaje
xemburga. Reszta drużyn wiedeńskich
łodzianie (Ginter, Borowski, Elsner), jakkol- pozostała w kraju, nie mogąc popro- ską w Wiedniu zakończyło się zwycię by proponują powiększenie ligi, przez się jednak nie ulegać wątpliwości, że w
W całej niemal Europie panowały
stu zakontraktować spotkań zagranicą. stwem gospodarzy w stosunku 5:2, re wciągnięcie klubów prowincjonalny cli, krótkim czasie (projekt ma zostać uzgodwony przed rozpoczęciem wiosen bardzo złe warunki śnieżne, to też w
Jaka jest tego przyczyna?
nej kolejki o mistrzostwo), wyłonią się Niemczech i Szwajcarii odwołano ca
Do niedawna futbol austriacki posia
ły
szereg konkursów skoków. W
rewelacyjne plany^reorganizacyjne.
dal niezwykłą sile atrakcyjną: dzięki
Szwajcarii w dolinach była odwilż, w
swemu dobremu imieniu i wysokiemu
ŁÓDŹ, 29.12. — Tel. wl. — Druży poziomowi gry gwarantowały kluby
19 stycznia spotka sie reprezentacja górach padał mokry śnieg.
nowy mecz bokserski Zjednoczone -r- austriackie swym zagranicznym go
Austrii i Hiszpanii w Madrycie, Re
Skoki w Davos wygrał Paterlini 61.
Hakoah zwabił tysiąc widzów do Fil spodarzom sukcesy materialne i spor
prezentacje tych krajów walczyły do 65, 67 mtr. nota 337 przed M. Raymon
harmonii, .
tychczas z sobą dwa razy i oba razy dem 59, 58 i 61 mtr. 315,2, 3) Buhler 59.
towe. Futbol austriacki znajduje się je
zwycięstwo
odniosła
Hiszpania:
w
ro

61
i 68 mtr. 314,7. Skoki w AdelboHakoah odniósł zwycięstwo w stos. dnak od dłuższego czasu w stanie kry'
LENS, 29.12.— Tel. wł.—EmiW drugiej połowie wchodzą ku 1924 w Barcelonie 2:1 oraz w rok
den: 1) Miller 44, 48, 48 — 31.7,7, 2)
12:4, nic to jednak nie mówi. Zjedno zysu i niema narazie zbyt pomyślnych! gracja—Warta 2:1 (2:1). Rewan
na boisko Kryszkiewicz i Ofie- później na Hohe Warte, w Wiedniu Guttorinsen 46, 47, 50 — 311,5.
Wszystkie
czone było bowiem poważnie osłabio widoków na przyszłość.
ne. Udanie zadebiutował w Hakoahu prawie drużyny tutejsze wykazują spai żowy mecz z Emigracją potrak rzyński. Warta panuje teraz nad 1:0. Zamora grał w obu wypadkach w
W Niemczech w sobotę odbyły się •
Lieberman z lwowskiej Hasmonei, jest dek formy, publiczność nie fanatyczna,, towała Warta b. lekko. Wysta- boiskiem i stale atakuje bramkę bramce południowców. Skład druży przy
świetle elektrycznem Skoki na
*ednak na boksera za niski. Przebieg jak np. na Węgrzech, ale czuła i facho' wiła ona rezerwowych graczy: Emigracji. Ta ostatnia stosuje ny austriackiej jeszcze nie jest wiado
my. Hugo Meisl ma olbrzymie trudno malej skoczni olimpijskej. Zwycię
poszczególnych walk ciekawy.
wa jest zniecierpliwiona, rezygnuje z
żył
Hintermayer 48 i 48 mtr. — 325. 2)
J
Śmiglaka,
Lisa
i
Przybylskiego
jednak
b.
umiejętnie
system
deści
w
wyborze
graczy,
ponieważ
obie
•W wadze muszej, Lieberman (Hak.) przyjemności i na mecze przestała
Soerensen
46 i 47 — 222,9, 3- Ostler
i w rezultacie dwa nagłe ataki fenzywny i ratuje się ciągle z drużyny, które zapewne dostarczą gló
przez swą ciągłą agresywność zwycię chodzić.
wnego kontyngentu zawodników, Adint 47
j i 47 — 221,9, 4) Koerner 44 i 47 Stąd wynika znów opłakane położę1 Emigracji przebiły się pod bram opresji.
ża zasłużenie na pkt. wyższego od sie
5) Meinel, 6) Bader.
W dzień
ra i Rat id, wrócą do Wiednia z tour- 219,3,
*
nie finansowe niektórych,
dawniejj kę Fontowicza, słabo bronioną
bie o głowę Zasinę.
Emigracja
grata
znacznie
le

w Oberammergau zwycięey:
nee afrykańskiego dopiero na 1 tydzień potem
J
;W wadze koguciej Gottfried (Hak.) świetnych klubów jak W. A. C., lub przez pomoc i obronę, i już w 10 piej niż w ub. czwartek. Cala przed meczem w Madrycie.
Bader 60 i 64 mtr. — 220, 2) Hassefoer
wziął dwa punkty bez walki spowodu i F.A.C. Kluby te, aby utrzymać się na
ger
62 i 66 — 216,7, 3) Marr uważa
Ludwik Langlnger.
1
powierzchni, są zmuszone sprzedawać pierwszych minutach Emigra drużyna jej wydala wszystko z
niestawienia się Brzęczka.
ny obecnie za najlepszego skoczka nie
cja prowadziła 2:0, strzelając siebie, by utrzymać w ciągu 80
;W wadze piórkowej Fagot (Hak.)
Wileckiego 56 i 65 — 214,3, 4) Soeren
WIEŚCI O SZAMOCIE
bramki przez Bednarza i Ster- minut zwycięstwo i dzięki nie
stoczył
równą
walkę
z
Kisen 57 i 62, 5) Stoli 57 i 61. Zwycięz
Szamota donosi nam z Paryża, że na ca z Garmisch Hintermayer byt dop eKRONIKA KOLARSKA
^■^kim Il-im, a że otrzymał nanala.
zwykłej ambicji i poświęceniu■ skutek
opozycji kolarzy w stosunku do
za niedozwolony cios, zwyW Paryżu w meczu sprinterów Mer
Teraz Warta wzięła się dopie pokonała po raz trzeci drużynę dyrekcji welodromu zimowego, wy ro dwunasty. Najdłuższy skok tniał
Kijowski. Na wadze, dwa pun- kens zajął trzecie miejsce przegrywa
junior Krauss 67 mtr., tylko metr go
buchł strajk zawodników i wobec tego rzej od rekordu skoczni Reidara An
^■Irzypadly Fagotowi.
jąc w meczu dwójkowym z Chaillot, a ro do roboty, przewaga jej była krajową na własnym terenie.
wadze lekkiej, Cyranek (Zjedn.) w czwórkowym z van der Vyver. Za olbrzymia i niedługo potem | W Warcie nikt się nie wybił Polak w sezonie jesiennym wcale nie dersena.
W MueMeiten zwyciężył
R-grywa zasłużenie z Bialymstokiem, motorami triumfował Ronsse przed Przybylski z podania Słomiaka ponad przeciętność. W zespole startował i... zabrał się do handlu. Ku Seifert 50 i 51 mtr„ 2) Leonhard 50 i
pił sobie nawet sklep z artykułami spo- 49
Borując nad nim rutyną, celnością ude Pelissier, Blanc Garin i Lołimanem.
zdobył
głową
pierwszą
bramkę..emigracyjnym
wszyscy
gracze
żywczemi
w
okolicach
toru
Buffalo,
rzeń i wogóle czystością walki. W dru
W Antwerpii Niemiec Schoen wy
ELIMINACJA SKOCZKÓW
który bardzo dobrze prosperuje.
giej walce w tej kategorii, Herszliko- grał pojedynek za tandemami, bijąc Emigracja prowadzi jednak do byli b. dobrzy,
Tymczasem sytuacja zmieniła się i
SZWEDZKICH
Wicz (Hak.) dzięki przewadze w dwóch Piet van Kempena, Aert6a i Pijnen- przerwy 2:1.
T. Garda.
dyrekcja welodromu poszła na ustęp
pierwszych rundach i wyrównanej trze burga. Wśród sprinterów zwyciężył
Na skoczni w Ostersund izorganizostwa.
Ostatnio
Szamocie
proponowano
ciej odniósł w1 pełni zasłużone zwy
dla
olmpijczyków
Michard przed van Egmondem, Huykilka startów, z których rnusiał zrezy wano zawody
cięstwo nad Walerysiakiem. ‘
szwedzkich
Wyróżnił się Nife Hjelm
brecbtsem, Falk Hansenem i Fau
gnować wobec braku treningu. Obec
W wadze pólśredniej, Lipszyc (Hak.) cheux.
nie Szamota przeszedł zaprawę i 1 sty stroem, uzyskując najdłuższy ustany
swą przewagę nad Dobrasem zakoń
skok
w
konkursie
44
mtr.; wice
Najlepsze
Życzenia
Noworoczne
cznia ma startować w Welodromie Zi
Lista najlepszych piechurów Europy
czył w 2-ej rundzie ciosem, po którym
mowym. Start ten Jednak Jest uzależ mistrz Holmenkollen Ericson mal tyl
przeciwnik był do 8-iu na deskach, ale poskromi zapewne apetyty olimpijskie
przesyła wszystkim
niony od otrzymania licencji z PZTK. ko 43 mtr., Wiken 42,5, Carięuist 41
do dalszej walki nie był zdolny. W piechurów polskich: 15-ty na tej liśce
mtr.
(jak wiadomo Związek odmówił załat
drugiej walce tej wagi Wdowiński Francuz Ristar ma czas 4:53:01 na Czytelnikom i Współpracownikom
wienia tej formalności. Przyp. red.L
Szwecja wysyła jednak łyżwiarza
(Hak.) miał za przeciwnika dzikiego 50 kim., a brak na niej Niemców, ŁoSzamota projektuje też powrót na na Olimpiadę. Axel Johansson, trenu
Pałczewskiego, którego ujarzmił już w tyszów itd. W Polsce jeszcze n'kt
REDAKCJA
stałe do Polski w charakterze trenera jący pod okiem prezesa Związku w Ha
nie przeszedł 50 kim. poniżej 5 godzin.
U rundzie.
naszej drużyny torowej. W sprawie tej mar okazał się godnym reprezentan
W wadze półciężkiej prymitywny
Austriak Maier został trenerem dru
,
Wszystkim Osobom i Instytucjom, które nadesłały nam ży pertraktował już z płk. Gebiem, pod tem.
Jaskóła (Zj) dał szkolę Blibatimowi, żyny olimpijskiej Węgier, która od
czas pobytu prezesa PZTK, w Lens z
Bobsleiści amKykańscy w liczbie 14
zwyciężając go wysoko na pkt.
świąt trenuje w Alpach austriackich.
czenia świąteczne składa Redakcja serdeczne podziękowanie.
Warszawianką.
wyjadą do Europy 3 stycznia.

W. E. V. zwycięża 4:0
reprezentację hokejową Śląska

Rekord pływacki Dogutha

Inrnici w Krgnku wstrzgmang

podczas meczu A.Z.S.-Łódź

B.S.C. przyjeżdża do Polski

Krytyczny okres wiedetishiego futbolu

Narciarstwo w Europie

Hakoah -Zjednoczone 12:4

Niepiękny rewanż
Repr. Emigracji bije Wartę 2:1

Nr. 138

PRZEGLĄD SPORTOWY Poniedziałek, 30 grudnia 1935 r.

3

odkrywa istotne możliwości hokeja polskiego
Berlin, 28 grudnia.
! poznania.
poznania. Dokuczała mu
mu jcatuic
jeszcze
i N? .h^ometrze postępów poi- powolność, szczególnie w momenskich hokerstow notujemy tenden- tach startu, byt jednak graczem,
/TIP
Nip nrjPtrniiiotnT?
___ j____ 
cję zwyżkową. Nie
przejmujemy I który (tym _____
razem)\ ...
w zdecydowa
się bynajmniej wysokością czy wy ny i bezkompromisowy sposób
razistością zwycięstwa nad Berli- rozwiązał swe zadanie obrońcy.
ner Schlittschuh-Clubem (zastrze Stopował i oddawał krążek z du
gliśmy się przed przecenianiem żą rutyną, wyjaśnił szereg skom
wartości sukcesów nad obniża plikowanych sytuacyj, a najwięk
jącym coraz bardziej swój lot klu szy poklask zasłużył sobie znako
bem berlińskim, już na długo przed mitym przebojem po całem lodo
meczem). Na kilka tygodni przed wisku, po którym Marchewczyk uOlimpiadą patrzymy przedewszyst zyskał trzecią bramkę.
kiem na formę naszych kandyda
Trochę rozczarował Przeździetów olimpijskich; wynik cytowany cki. Swej wielkiej formy z pierw
przyjmujemy w obecnych nastro szego meczu w Hamburgu dotąd
jach z dużą dozą obojętności.
jeszcze nie powtórzył i trzeba bę
dzie zastanowiić się nad jego doj
Odnaleziona forma
rzałością do stałego miejsca w
Czy forma polskich hokeistów reprezentacji.
skoczyła rzeczywiście w ciągu je
Atak bez nerwu...
dnego dnia ‘ • raptownie?
----- '
’
WydaDebatować się będzie również
je się to na. • ____
_____ „____
mało r
prawdopodobne. Raczę; stw lerdzić trzeba, że for nad atakiem Cracovii. Pewne prze
ma ta części wo tkwiła
11 ’* już
’ ’ w ze- sunięcia wydają się nieuniknione,
gdyż w obecnem zestawieniu klu
spole, został jednak
______ poprzednie______
go dnia c .Ikowicie przegapiona. bowy atak Cracovii wykazuje chro
Cóż v
przybyło zespołowi niczny brak nerwu. Najmocniej wy
naszyć
mpi jeżyków in spe? windował swą formę Kowalski,
Dwie
nicze rzeczy: ambicja który wczoraj wniósł już sporo
i kryć
małemi wyjątkami dali zaciętości. Na wykorzystanie wiel
; wszystko ze siebie, kich możliwości Wolkowiskiego
nam
Tego
wato zupełnie w czwar ciągle jeszcze czekamy.
Drugi atak coraz bardziej utrwa
tek. ’
ia porażka i ostra krytyka
lratora Kuleją najwidocz la swą pozycję. Wczoraj nie strze
niej
ałały. Chłopcy wzięli so lił wprawdzie ani jednej bramki,
bie
ty do serca i zagrali „na ale trzymał dzielnie wynik (gra
jąc przeciw lepszemu z ataków nie
całt
St
nie dały na siebie długo mieckich) i narobił w szeregu prze
czc
'Jietylko w wyniku, nietyl- ciwnika sporo zamieszania. Zieliń
ski
(podobnie
jak
Przeździeko
uazie gry, ale przedewszy
stl
v licznych kontuzjach. Śpią cki) nie powtórzył swego wy
CJ
rakter meozu z L.T.C. po- czynu z pierwszego meczu nad
Alsterą,
był
jednak
bardzo
pożyr-' .
naszym chłopcom zakoń-

|j ieczny.
teczny. Snjpnrcki
Stupnicki wmosr
wniósł auzo
dużo zyźywotności, tak niezbędnej w hokeju. Jego żywotność miała zresztą
« .

«...

. .

.

dużo celowości i produkowana by
ła z duźem przemyśleniem, w prze
ciwieństwie do takiego Króla, u
którego wartość pracowitości i ani
bicji, obniżona zostaje brakami technicznemi, szczególnie w dziedzi
nie opanowania kija.

Przebieg spotkania

Polacy zagrali tym razem w ze
stawieniu: Przeździecki, Ludwiczak, Kasprzak, Kowalski, Wołko
wski, Marchewczyk, Król, Zieliń
ski, Stupnicki. B.S.C. grał w skła
dzie: Rohde, Jaenecke, Tobien, Ge
orge, Trautmann, Davidoff, Korff,
v. Weiland, Adler. Pierwsza tercja
mija przy ostrem tempie i zaciętej
grze bezbramkowo. Wypady Jaene
okego nie robią na naszej defen
zywie już tego wrażenia, co w
Hamburgu.
W drugiej tercji Polacy zaostrza
ją jeszcze bardziej tempo. Ostry,
daleki strzał Wokowskiego broni
źle Rohde i Polska prowadzi 1:0.
Krótko potem wywołuje Przezdzie
L. T. C. PRAHA DEMONSTRUJE KLANOWY HOKEJ
oki zamieszanie przed bramką.
bijąc w Berlinie reprezentacje Polski 9:3.
Krążek ginie pod nim na linji bram
kowej, jednocześnie atakuje w spo
sób niedozwolony Davidoff. Po dłu
ższym namyśle i naradach sędzia
przyznaję bramkę. Decyzja bar
dziej niż wątpliwa. Podrażnieni Po
lacy atakują z zaciekłością i fabry
kują w bardzo krótkich odstępach
Berlin, 29 grudnia.
przez niego zwiększonej ambicji.
Atak C.acovii wykazuje od po
trzy bramki. Druga padła po wypa
Jeżeli dziś wypadliśmy czysto czątku znaczną poprawę. Wolkow
Mamy poza sobą ostatnie spot
dzie Ludwiczaka i strzale jego na
bandę, dobitym przez Kowalskiego. kanie turnieju berlińskiego, które zewnętrznie trochę słabiej niż ski rusza się dużo żwawiej niż do
przyniosło nam porażkę 2:3 (1:0, wczoraj, to fakt ten przypisać na tąd. Po 5 minutach uzyskują Pola
Trzecią zarobił w opisany już po
1:2, 0:1) ze sztokholmską Gótą. leży nieodpowiadającej graczom cy prowadzenie po wzorowej kom
przednio sposób Kasprzak (strzał
Marchewczyka), wreszcie czwartą Czas na sumowanie wrażeń z prze naszym, ze względu na braki kon binacji Wołkowski — Kowalski
czyi
aikę bez minimalnego szwaREPREZENTACJA HOKEJOWA
biegu całego tournee polskich ho dycyjne, ostrej
:ze Szwedów. Szwedzi grają bardzo ostro, Aleuzyskał
po
efektownym
dribblingu
j
rku.
AMERYKI
keistów po Niemczech, krótko wiec Głowacki miał takie same kłopoty berg dostaje za bicie kijem karną
JORK. 29.12. — Teł. wl. - Wołkowski.
tylko zarecytujemy obraz spotka z ogromnym Alebergiem, jak wczo minutę. Ofiarą szwedzkich foulów
ino, trzeba walczyć! PoNOWY
Kanadzie, która wysyła na Olimpia
Trzecia tercja jest znów wyró- ,nia ze Szwedami.
raj
Adler
z
Kasprzakiem.
Pozatem pada Głowacki, co odbija sie na je
jesteśmy zwolennikami roż dę Fort Arthur Birkett, nadeszła ko wnana, dopiero pod koniec uzy
na lodzie, ale hokej —najbar- lej i na Amerykę. Skład drużyny Sta skują Polacy ponownie wyraźną : Polacy utrzymali wczorajszy po bramkarzy Niemców i Szwedów go grze do końca meczu. Szwedzi
uzyskują znaczną przewagę, mają
męski z zespołowych spor- nów Zjednoczonych jest następujący: przewagę. Ale bramkę zdobywają (ziom gry, dając z siebie dużo wię dzieliła conajmniej klasa.
cej niż w pierwszych meczach. Kie
Polacy stanęli do ostatniego me- ______
jednak r
pecha
------ w
.. -------------strzałach. --------Ludwi— nie daje się praktykować bramka: Cosby i van Moon; obrona: (przez Georgego) Niemcy i mecz j
rownictwo dało
Sokołowskiemu czu w składzie Przeździecki; Lud- czak ratuje pewną bramkę, a kilka
so i delikatnie. Jest to może Garrison, Stubbs, Shangmessy; ataik: wygrywają Polacy 4:2 (0:0 ;4:1,0:1) <
szansę naprawienia swej reputacji wiczak. Sokołowski, Wołkowski, innych sytuacyj wyjaśnia przypaGordon Smith, Rowe, Moss, Lax, Kam
adoksalne, ale kierownictwo na mer, Palmer. Baldwin, Spain. Z gra Z sędziowania nie możemy być za ij nie zważając na wynik meczu, wy
Kowalski, Ma'chewczyk; Głowacki dek.
go teamu zadowolone było z czy tych Cosby, Garrśon i Palmer dowoleni. Trudno jednak o inne <
stawiło go ponownie. Eksperyment Zieliński. Stupnicki. Gota: Larsson;
kich kontuzyj, którym dopiero zdobyli d‘I<a Ameryki mistrzostwo świa decyzje, skoro sędziuje trener nie- ten
’
W drugiej tercji pewną prze
t
o tyle był pożyteczny, że słaba Aieberg,
Johansson;
Petterson,
drugim meczu ulegli Przeździe- ta w Pradze, a Garrison strzelił decy mieokiej drużyny.
fforma lwowskiego obrońcy uwydat Jóhnke, Liljeberg; Burtnan, Can<>-’ ęg mają Polacy, ale szereg sz
bramkę
Kanadzie. Stubbs
■i, Zieliński Ludwiczak i Mar- dującą
zostaje niewykorzystanych. Otv ;
H. Gliner
t
niła
się
również
przy
wykazanej
man,
Andersson.
wraz z Bessonem (obecnie Stade Fran
lewczyk.
ta gra kosztuje Polskę pierv “.ą
utraconą bramkę. Kontratak ?<jo
Wspominaliśmy krycie. Takty cafe) stanowili obronę Ameryki na mi
ka gry poprawiła się od poprzed strzostwie świata w Mediolanie. Dru
solowej akcji Sokołowskiego j zyżyna przybędzie do Europy w połowie
niego dnia ogromnie, szczególnie stycznia i rozegra pTzed Olimpiadą
nosi wyrównanie przez Liljel .ga.
Mimo dalszej przewagi Po#. sAw
w defenzywie. W ofenzywie za sześć meczów w Londyn e.
Berlin, w grudniu.
.mą.. przedewszystkiem
_________________________
Kowalski.____
Oba- scy gracze. Trudno również nie wspo uzyskują Szwedzi drugi punkt po'
dużo było jeszcze ubóstwa idei,
5-ty mecz treningowy olimpijczy
Bezpośrednio po ostatnim meczu ber wiam się, że nie da się uniknąć rozbi- mnieć o brakach, wykazanych na wszy pięknej akcji przez Anderssona.
zbyt wiele przejrzystych kombina ków angefekich Kanada — Anglja za
I
cia
linii
ataku
Cracovii.
W
drugiej
li■
lińskim
prowadzone
są
najgorętsze
dy1
''
ia
"
”
M
ałaV
"
w
"•
stkich
meczach
przez
Przeździeckiego.
i
Szybko
udaje się wyrównanie
kończył
się
zwycięstwem
Kanadyjczy
cyj, które przeciwnik silniejszy niż
| nji utrzymana zostanie zapewne kom- Stogowski byłby w Niemczech bar- i(2:2) Zielińskiemu, który dobija
B.S.C. musiałby unicestwić. Lwia ków w stosunku 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)., skusje. Bractwo jest trochę zawiedziobinacja Zieliński — Stupnicki, jako
1tuż przed bramką z powietrza riczęść zasługi odnośnie awansu tak Skład drużyny angielskiej na Olimpia■ ne, gdyż po renesansie nastrojów po trzeciego próbować będę przedewszy dziej na miejscu.
Kowalski: Największą słabość na- koszet
]
z bandy po zawrotnym
tycznego spada tym razem na Ka- 1 dę będzie zestawiony w przyszłym ty■ meczu z B.S.C. oczekiwano sukcesów stkiem Króla. Wśród skrzydłowych na
szego zespołu stanowią luki na pew- przeboju
j
ze Szwedami. Dyskusja między gracza
Sturnickiego. Zwycięska
mi przybiera gorące formy, to też za leży respektować przedewszystkiem nych pozycjach. Przeździecki jest w ‘ ]
kowym zawodzie z Sokołowskim. Chappell, Davey, DaiWey, Stincbcom- czynamy informacyjne pogawędki od tych, którzy się cofają: ta dziedzina słabej formie, zawinił sporo utraco- bramka Szedów nada w 3 tercji
Kaspnzak był od Hamburga nie do1 be. Brenchley i Kilpatrick.
nych punktów, a Sokołowski dowiódł, ';w szczęśliwych okolicznościach.
kapitana PZHL prok. Kuleją, który jest u nas bardzo zaniedbana.
Ludwiczak: Brak nam sezonowego1 że rozporządza w tej chwili niemożliwą W okresie nonownej słabości tak
wypowiada następujące uwagi:
tycznej polskiej obrony tworzy
szlifu. Musi on przyjść w dalszych spo
— Po pierwszych meczach, a szcze tkaniach. Najintensywniej popracować kondycją. Jego p-owolność uwdoczniła się pod bramką zamieszanie, któ
gólnie spotkaniu z LTC, wnioski mog musimy nad wyrugowaniem błędów się już w ubiegłym sezonie. Tym ra
ły być tylko minorowe. W ostatnich taktycznych, które robią jeszcze wszy zem obchodzili go napastnicy przeciw rego nikt nie potrafi wyjaśnić: za
ników z największą łatwością. Druga słaniający Przeździeckiego Soko
meczach znać jednak dużą poprawę i
linia ataku ma dobrych indywiduali łowski podsuwa krążek łyżwą
tak musi iść dalej. Konieczną będzie
stów, brak jej jednak zgrania. Obrona Jóhnkemu, który ustala wynik me
wytrwała praca nad zespołem. Ambi
TURNIEJ SPENGLERA
zaprzestać musi niebezpiecznych wy czu.
H. Gliner.
cja graczy, która osiągnęła już godzi
W turnieju Spenglera w Davos pro padów.
wy poziom, sięgnąć musi jeszcze wy wadzą w I grupie Diavoli Roso Neri po
Zieliński: Narażamy się na nieko OSTATECZNA TABELKA TURNIEJU
żej. Bojowość, na którą nadaremnie zwycięstwie nad Cambridge 7:0 i Zuczekaliśmy tak długo, jest już, brak je tychem; Zurycher SC pokonał Davos rzystne wyniki lekceważeniem prze
dnak dania ze siebie wszystkiego, wy II 4:0, a Cambridge 4:1. W grupie I ciwnika. Gracze nasi, będąc pewni
dobycia ostatniej kropelki potu. Ogro EHC Davos wygrał z Klagenfurtem przewagi technicznej nad przeciwni
mne luki taktyczne uległy już poważ 2:0 i ze Stade Français 5:0. Oxford po kiem, zaczynają „hochstaplować“. co
ma zgubny wpływ na płynność i szyb
nej redukcji, obronie zarzucić trzeba biił Stade Français 3:0.
kość akcyj. Najbardziej nam dolega
pod tym względem jeszcze wiele. Naj
D avoli Rosso Neri wygrali turniej
intensywniej zamierzam obecnie poprą w St. Moritz bijąc w finale HC St. Mo rozdwojenie między atakiem i obroną.
Napastnicy
uważają, że są tylko do
cować nad zespoleniem poszczegól ritz 2:0. Trzecie miejsce >zajął Grasnych członów zespołu w harmonijną hoppers, bijąc mistrza Austnji Klagen strzelania i pozostawiają funkcje defenzywne wyłącznie obronie. Obrona
całość. Zbyt samodzielnie pracują je furt 3:1.
mści się i grając „na złość“, nie podaję
szcze obrona i ataki. Akcje obu linii
DWIE PORAŻKI BKE
krążka napastnikom; stąd powstaje )
muszą się coraz bardziej zazębiać, a
Gość turnieju krynickiego BKE doz szkodliwe zwolnienie tempa gry. Skrzy i
nie hołdować wygodnej niezależności.
— Nie da się uniknąć poważnych nał w Garmisch dwu porażek z Wes dłowi muszą wracać! Potrzeba nam I
zmian personalnych. Błędy Przeździec pen (Zehlendorf 0:2 oraz z Riesser- kierownictwa silnej ręki i ciągłych
wskazówek w czasie gry. Pamiętam
kiego przypisuję przemęczeniu psychi see 1:2.
czmernu. Muszę jednak myśleć o ewen1' W Düsseldorf e Niemcy Północne po dosponale, jaik to prok. Kulej uratował
tualnem zastępstwie. Mam przytem na biły Queens Club (Londyn) w stosun pewną bramkę, wezwawszy krzyknię
oku jednego z młodych bramkarzy kra ku 1:0. Jedyną bramkę strzelił w III ciem Wolkowskiego do cofnięcia sie
jowych. Sokołowski pozostaje pod wy ■tercji Jaenecke, grający tym razem w do niekrytego przeewnika.
raźnym znakiem zapytania; szkoda, że ataku.
ANCZAK (POL.) 1 SIPIŃSKI (WAR.)
Kasprzak jest tak wolny. Z napastni
podczas meczu, w którym zwycięstwo przyznano pierwszemu ków zadowolił mnie najrówniejsza for

Ostatni egzamin
Szwedzka Gota zwycięża 3:2

Garść wrażeń osobistych

11-ka WARTY POZNAŃSKIEJ NA STADJONIE W BRUKSELI
PARA A.Z.S.
gdzie uległa nieznacznie reprezentacji stolicy Belgji 1:2. Polacy grali w składzie: Fontowicz,
CARTONNET Z PUnAREM
PUHAREM PREZYDENTA FRANCJI
CAKIONNLI
Stefańska i Staniszewski weszli
Ofierzyński, Kubalczyk, Banaszkiewicz, Danielak. Lis, Slomiak. Kryszkiewicz, Scherfke. Przy zdobytym przez słynnego pływaka za wygranie wyścigu: Sek-\do finału grupowego siatkówki
bylski, Szwarc.
waną prz cz Paryż
0 mistrz. Warszawy.

?

PRZEGLĄD SPORTOWY Ponfeärfalefc 30 gra№ Ï93S A

Nr. 138

ff. Cd!\ER

Wnioski z wyprawy niemieckiej
Berlin, 29 grudn a.
Pięć meczów rozegranych przez dru
żynę naszych kandydatów olimpijskich
w ciągu ubiegłych 8 dni było ciężką
próbą inauguracyjną. Niestety ta pierw
sza próba, pozostanie już chyba naj
ważniejszą aż do Igrzysk.
Jeżeli w sumarycznej ocenie na
szych graczy i ich możliwości stosuje
my stosunkowo krytyczny punkt wi
dzenia, czynimy to ze względu na to,
że przeciwnikiem naszym w Berlinie
były zespoły klubowe. W takim B.S.C.
jest dwu kandydatów olimpijskich, w
Gota 3—4, podczas gdy z naszej stro
ny znalazło się na lodzie niemal wszy
stko co pbsiadamy. Późne, bardzo póź
ne rozpoczęcie sezonu, jest mocnym
punktem usprawiedliwiającym naszych
graczy. Ale tern intensywniejszy wi
nien być program najbliższych tygod
ni.
Raz Jeszcze: cóż się najbardziej po
wszystkich meczach rzucało w oczy?
Zaniedbywany okresami moment bojo
wy, wrócił wraz z podnieconą ambicją.
Chwile apatji, czy nawet lenistwa by
ły coraz rzadsze: szybkość akcji wzro
sła, a jeżeli tu są jeszcze poważniejsze
niedociągnięcia, to sezon powinien Je
szybko wytrzebić. Może po zyskaniu
jeszcze większej szybkości uda się
skrzydłowym cofanie do kontratakują
cego przeciwnika.

gdy w akcjach ofenzywnych zarzucić
BRAK OBRONY
ściowo zrehabilitować swe psychiczne i ków być zadowolonym. W tej dziedzi- stans lepszem rozwiązaniem byłoby
można graczom naszym powolność,
Mówiliśmy już dostatecznie rozlegle walory. Tern łatwiej było jednak stwier nie dokonać mogą wiele wskazówki. W przywrócenie formy Marchewczyka:
czy brak energji, na bezladność jednak o błędach naszych obrońców. Najwię dzić na walczącym Sokołowskim, że hokeju zmuszony jest napastnik żarów skumulowanie bowiem ataku Kowalski
akcji narzekać nie można. Bezład, czy kszą zdolność w szybkiem ocenianiu zawodnik ten jest astronomicznie odle no do pracy obronnej, jak i ofenzyw- — Wołkowski — Zieliński pozbawiło
nawet bałagan powstawał natomiast i w wybieraniu najprostszej drogi wy gły od swej formy z ubiegłych lat. 0- nei. Polscy napastnicy są zbyt często by drugą linię napadu głównego filastale w defenzywie. A przecież nigdzie jaśniania groźnych sytuacyj wykazał ciężałość w reakcji zazębia się z nie- tylko — napastnikami.
tak, jak w hokeju, podstawą gry jest (na meczu z B.S.C.) Kasprzak. Oba bezpiecznęm ryzykanctwem wypadów
Przez długi czas wątpiliśmy, czy trój
Ciągłe eksperymentowanie graczami
solidna defenzywa. Gracze, którzy w wiamy się jednak, czy p owolność Gu w całość, stanowiącą groźne niebez ka ataku Cracovii zdoła wykrzesać z drugiego
ataku przyniosło tę korzyść,
teorji — przed i po meczu — zdają się liwera ze Lwowa nie osłabi i ograniczy pieczeństwo dla własnej bramki.
siebie dostateczną do poważniejszych że ujawniona została harmonia pary
być tak świetnie poinformowani o głów jego możliwości rozwojowych. Ludwi
zadań dozę ambicji i energii. Ostatnie Zieliński — Stupnicki, która dziś do»
KOWALSKI NAJLEPSZY
nej zasadzie defenzywy
hokejowej: czak osiągnął nareszcie formę bojową,
mecze pozwoliły skorygować pewne brze rozumi się, jest wcale zgrana i o •
NAPASTNIK
nigdy za krążkiem, zawsze na gracza! zabrał się do odważniejszej gry ciałem,
mniemania: daleko jednak jeszcze od peruje względną żywiołowością. Kto bę
— na lodzie zapominają o niej. Znacz tuż pod bramką traci jednak ciągle
W obu napadach raził przedewszyst sytuacji, w której wolnoby zrezygno dzie trzeci,
trudno dziś powiedzieć.
'
na poprawa na meczu z B. S. C. nie jeszcze głowę. W ostatnim jeszcze me kiem brak skłonności do niezbędnego wać ż myśli o pewnych przesunięciach Charakterem gry najbardziej nadaje sic
ugruntowała się. skoro szereg błędów czu widzieliśmy obok doskonałych za cofania się i to do cofania się takiego, personalnych. Kowalski był najrów tu Król, któremu brakuje jednak jesz
powtórzył się na następnym meczu ze grań, bardzo ryzykowne interwencje, któreby mało sens i przynosiło poży niejszym graczem napadów i osiągnął cze dużo szlifu. Pewnym mankamen
prży których duża doza szczęścia u- tek. Krycie skrzydeł przez skrzydło już formę z której można być zadowo tem drugiej linii ataku jest skłonność
Szwedami.
Najistotniejsze są w tej chwili kom chronila nas od przykrych następstw. wych ogromnie się poprawiło. Jeszcze lonym. Liczymy, że i Wołkowski zrzu wszystkich Jei członków
do lewego
.
binacje personalne. Musimy się już na
Dostatecznie dużo pisaliśmy już o nie jest jednak tak dobrze, aby z defen ci z siebie resztki niemrawości i stanie skrzydła.
myślać (a w najbliższym czasie decy I Sokołowskim. W sobotę mógł on czę- żywnych «sług
naszych napastni- się tym pożytecznym kierownikiem aJeśli druga linję pozostawić w skła
dować!). kogo wysyłamy do Garmisch
taku, którego tak bardzo potrzebuje
Partenkirchen i czy szukamy w re
my. Wotkowskiemu przyjdzie stoczyć dzie Król — Zieliński — Stupnicki, to
zerwach nowych graczy. Zaczynając od
ciężki bój z własną wolą, rozejrzeć się Głowackiego możnaby przesunąć na
V 'dz narciarstwa fińskiego Armas Palmros
prawą stronę linii pierwszej. Tego eks
Przeździeckiego, stwierdzić trzeba, że
za brakującym hartem psychicznym.
bramkarz Legji grał w formie miaro
Obok nazwiska Marchewczyka stoi perymentu jeszcze nie próbowano; je
w
następnym
numerze
Przeglądu
Sportowego
gruby znak zapytania. Poza przyna śli forma Marchewczyka utrzyma swój
wo opadającej.
Przeżdzieckiemu ciągle jeszcze brak typuje zwycięzców olimpijskich w narciarstwie. leżnością do ataku Cracovii kandyda niż, stanie się on niezbędny. W tych
tury jego nic w tej chwili nie uspra okolicznościach wyobrażamy sobie naJ
rutyny. Widzieliśmy kilka, czy nawet
wiedliwia. Być może, że Marchewczy lepszą polską drużynę na podstawie
kilkanaście pięknych parad. Ale u Przez
ka dzieli od pozostałych graczy brak obserwacyj z niemieckiego terenu w
dzieckiego rzadko kończyło się na za
intensywnego treningu obozowego w ten sposób: Przeździecki; Ludwiczak.
trzymaniu. czy odparowaniu krążka.
Katowicach. W Hamburgu i Berlinie Kasprzak; Kowalski, Wołkowski, Gło
Po pięknej akcji obronnej następowa
był Marchewczyk od początku do koń wacki; Król, Zieliński, Stupnicki.
ła najczęściej bezradność, powolność
ca najsłabszym polskim napastnikiem.
decyzji: co zrobić z krążkiem? W ten
Względność tej „najlepszości“ tkwi
Koncepcja zasilenia ataku Cracovii na w tern, że wszyscy gracze są jeszcze
sposób powstało przed bramka i na
BEZ TAKTYKI
prawem skrzydle Zielińskim byłaby bardzo odlegli od olimpijskiej formy, a
Najtrudniejszy do
wprowadzenia samej linji bramkowej niejedno zamie
CHORZÓW,
29.12.
—
Tel.
wł.nadal panami swych poczynań i w zasadzie wcale niezła (tembardziej. poza Kowalskim i Zielińskim, oraz,czę
będzie lad taktyczny. To nas może naj szanie, z których padały nawet bram
skrzydło ściowo Stupnickim, wszyscy poczynić
Pierwszy tegoroczny występ ho zdobywają dwie pierwsze bramki. że Zielińskiemu odpowiada
bardziej prześladować.
Bo podczas, ki.
Na krótki dy- muszą gwałtowne postępy.
keistów WEV na terenie polskim W 5 min. ze strzału Tsamlera, a bardziej od środka).
wypad! zupełnie udatnie. Goście, drugą w 13 min. przez Brandla,
mając jako przeciwników bardzo który umiejętnie wykorzystał za
ambitnie
grającą reprezentacię granie Stanka.
Śląska, bez specjalnego trudu wy
W ostatniej tercji gospodarze
grali 4:0 (0:0, 2:0, 2:0), wnosząc wyraźnie puchną, goście jednak się
do
gry
sporo
nonszalancji i popi nie wysilają. Widać że zależy ton
ŁÓDŹ, 29. 12. Teł. wł. — W basenie wiek obniżyli rekord okręgu o 8.5 sek., nie
lllcl utrzymaniu gry otwartej. Dalna
łódzkiej YMCA odbyły się dziś wartościowe stanowili poważniejszej konkurencji. Czas Ło sując się koronkową robotą.
W niedzielę wieczorem powró tuacja poprąyyi się w najbliższych
, W składzie wiedeńczyków wi- sze dwie bramki strzelają Tsazawody pływackie AZS Warszawa — ŁKS, dzi 4:20.3.
Próba bida rekordu w sztafecie 3x50 st. dzieliśmy aż 5 kandydatów olim mler w 5 min., a Brandl w 14 min. ciła polska reprezentacja hokejowa dniach i imprezę uda się doprowa
który wystąpi! pod firma reprezentacji miasta.
z wycieczki po Niemczech. Gracze dzić do skutku.
dow.
nie
powiodła
się.
AZS
w
składzie
Ol

pijskich:
trójkę
defenzywną,
oraz
Goście stołeczni górowaU przygniatająco
Należy zaznaczyć że tym razem krakowscy i lwowscy udali się w
Najbliższym przeciwnikiem re
nad miejscowymi, przez co ucierpiała może szewski, Makowski, Szwankowski, Gumkow- obu kierowników ataku.
publiczności było bardzo dużo.
dalszą drogę do domu, kierownik prezentacji naszej będzie Japonja,
W.E.V, wystąpił w składzie:
sama atrakcyjność zawodów 1 do pewnego ski, Karpióski, osiągnął czas 2:36 (rekord
Gra była interesująca i obfitowa ekspedycji p. Kulej zatrzymał się z którą spotkanie odbędzie się 10
Stopnia wartość sportowa. Boguth np. usta Polski 2:32.2); sztafeto łódzka miała czas Weiss; Neumayer, Vojta; Brandl;
ła w świetne momenty podbram w Warszawie, gdzie uczestniczył b. m. w Krynicy. 11 Japończycy
nowił nowy rekord polski zupełnie bez kon 2:50.2, który Jest nowym rekordem Łodzi, Stanek, Meissner, Tsamler; Detnmer, Vossbauer. Skład Śląska i kowe, naturalnie pod świątynią w specjalnie zwołanem posiedze zmierzą się z KTH. Pozatem 18 i
kurencji i bez większego dopingu publiczności. lepszym od poprzedniego o pół sek.
AZS wygrał spotkanie w stosunku 55:31. tym razem był źle zestawiony. Śląska; stalą przewagę mieli goś niu zarządu PZHL.
Przy ostrzejszej rywalizacji Boguth był w sta
19 stycznia gościć bCdzie w Polsce
Na zakończenie odbył się mecz piłki wod-1I Raziła wprost przesadna zmiana cie, którzy zaimponowali dobrą
Na posiedzeniu złożył p. Kulej BSC. Berlińczycy rozegrają dwa
nie osiągnąć dużo lepszy wynik.
t"*“-----wysokie
7—“*--------■*“*— 8:0 (5:0) ’ l pozycyj poszczególnych Wybrań- jazdą na łyżwach, podaniami i grą dokładne sprawozdanie z przebie mecze z reprezentacją najprawdo
zwycięstwo
Efektem dzisiejszych zawodów Jest jeden ncj, w którym
gu ekspedycji poczem rozpatry podobniej w Katowicach. Istnieje
C(jw> $]ąSk; Meizner; Kasprzycką fair.
rekord polski, jeden rekord Warszawy i trzy odnieśUI warszawianie.
Ślązacy bez specjalnych zalet. wano sprawę zmian i koniecznych jednak projekt ewentualnego urzą
rekordy Łodzi.
Poza konkursem na 100 m. klas, pań, Idzi Doniec; Kühn, Kutzer, Arlt; ChoZo dzenia meczów ' tych w Warsza
Prócz nielicznych punktów mieli przesunięć w reprezentacji.
W zespole stołecznym zwracała uwagę do kowska ustanowiła nowy rekord Łodzi, z cza recki, Wilczek Urzoń.
Wiedeńczycy odrazu narzucają i słabe. Skandalicznie zwłasz staną one dokonane w najkrótszym wie.
skonała forma Bogutha i Jastrzębskiego, w ze sem 1:52.8, lepszy od poprzedniego o 3.2;
szalone tempo, które utrzymuje cza wypad! Kutzer. Mecz zaczął czasie, przyczem wyzyska się każ
spole łódzkim wyróżnić należy robiącego co druga była Norska 2:06.
Po 18 stycznia reprezentacja zo
dą
sposobność
wypróbowania
się
znów
z
godzinnem
opóźnie

raz Większe postępy Borowskiego i 14-letnią
ŁÓDZKI OKR. ZW. PŁYWACKI postano się do końca pierwszej tercji. O ile
stanie juź skoncentrowana w Ka
Idzikowską, zadatek na bardzo dobrą żabkar- wił w przyszłości zrezygnować z przykrością goście posługują się pięknemi dla niem, a podczas długich przerw pewnych nowych koncepcyj.
skąd przez
Wiedeń
Niestety sposobności tych nie towicach
kę, która stertowała poza konkursem. Elsner, z basenu YMCA, albowiem dyrekcja pływalni oka kombinacjami o tyle ślązacy popisywali się członkowie SKZ
Na rodzeństwu będzie zbyt wiele, gdyż nieodpo względnie Budapeszt, Mediolan i
czołowy pływak łódzki, nie Jest Jeszcze w for w kategoryczny sposób domaga się przestrze równi są tylko w polu. W 11 min. jazdą popisowa.
Arosę uda się do Garmisch Parten
gania t. zw. paragrafu aryjskiego. Dzisiejsze sędzia katowicki dr. Skulicz nie Kalusów znać było kolosalne po wiednia aura psuje ustawicznie
kirchen.
100 m. st. dow. wygrał Dunikowski (AZS) zawody AZS — reprezentacja Łodzi były o- uznaje prawidłowo zdobytego go stępy, a Popowiczowa oraz Czo- szyki. Zapowiedziany na 1 stycz
Ze swej strony pozwolimy sobie
Srwankowsłrit!* (AZS) 1:15,2, statnieml, Jakie odbyty się w basenie łódz la, w 14 min. odigwizduje ofsajd, a równa wywiązała się z dobrze do nia turniej w Krynicy został chwi
lowo wstrzymany spowodu odwiL zauważyć, że o ile nie uda się do
’ ,A-Sklm <Ł.) 1:18,8 i Wasilewskim (Ł.) kim. Mecz Delfin — repret. Łodzi projekto w sekundę później Doniec znajdu branego‘repertuaru bez zarzutu.
jv «.V
..................faulu.
.........
się za bandą, wskutek
i• Dzisiaj w poniedziałek o godz. źy. Zarząd Zdroipwy, który po prowadzić do skutku turnieju w
1:23.2. Na li)0 m. klas. Boguth obniżył wła wany na pierwszą dekadę stycznia zostaje je
Krynicy
należałoby koniecznie
czynił
już
wszystkie
przygotowa

przełożony
na
termin
późniejszy
i
odbędzie
W drugiej tercji tempo nieco < 20 Wiedeńczycy rozegrają mecz
sny rekord z 1:22.9 na 1:22.5, 2) Maszner
nia. spodziewa się jednak, że sy- wyzyskać pobyt W.E.V. w Polsce
słabnie; Wiedeńczycy są jednak 1 rewanżowy.
(AZS) 1:31.8, który demonstrował na ostat się w basenie zgierskim.
i przeprowadzić jedną czy dwie
nich 25 m. styl motylkowy, 3) Borowski (Ł.)
.gry z Wiedeńczykami w Katowi
1:36.5, 4) Chudzlelka (Ł.) 1:41.5.
cach. W.E.V. znajduje się obecnie
100 ra. nawznak wygrał w ładnym stylu
w zupełnie dobrej formie, toteż
!«strzębsH (AZS) 1:18.7, poprawiając re
spotkanie z przeciwnikiem teij mia
kord okręgu warszawskiego o 0.9 sek., 2)
ry wyszłoby drużynie naszej naGinter (Ł.) 1:28.8, 3) Darasz (AZS) 1:32, 4)
pewno na korzyść.
Hartwig (Ł.) 1:44. Rekord Jastrzębskiego pra
Korespondencja własna Przeglądu Sportowego
Budapesti KE. gość Krynicy na tur
wdopodobnle nic będzie zatwierdzony, gdyż
nieju
noworocznym uzyskał cennv
zdaje się miał tom miejsce nieznaczny falswych najlepszych graczy zagranicę— wanż natomiast w Warszawie przy-1 wysuwając na poparcie swej tezy ar
Wiedeń, w grudniu 1935 r.
gument, że przez to nastąpi nietylko sukces' w meczu o puhar Europy środ
Sport zimowy zapanował na całej w ten sposób wywędirowali Hiden, Jor niósł przegrana 0:1.
Ten niepomyślny bilans wywołał po podniesienie klasy skutkiem napływu kowej, bijąc Rapid praski w stosunku
dan,
Vita,
Chloupek,
Durspekt,
Kreici,
linji.
Jeszcze
odbywają
się
spotkania
200 m. st. dow. wygrał Karpiński (AZS)
Adelbrecht. Tögel. König. — obniżając ruszenie w światku futbolowym. W lo młodych sił, —• ale także, bo o to prze 4:1. Rapid jest po LTC Prałia najsil
2:35 zupełnie bez wysiłku przed Elsnerem (Ł) futbalowe, nie ciągną Jednak publicz w dalszym ciągu poziom
piłkarstwa nie Austriackiego Zw. P. N. prowadzi dewszystkiem chodzi. — polepszenie niejszym klubem czeskim.
19,1, 3) Musiatowicz (AZS), 4) Kosiński ności; jest już zbyt zimno. A jednak w austriackiego. Skutek staje się przy się już od dłuższego czasu pertrakta finansów przez przyciągnięcie nowych
Wlener EV w drodze do Polski orze
świecie piłkarskim panuje ożywienie,
cje, zmierzające ku zmianie dotychcza mas publiczności.
grał w Opawie z Troppauer EV w sto
.) 200 m. st. klas. 1) Maszner (AZS) w cz. temperatura jest podniecona.
czyną — i dale i w kółko...!
Zarówno związek, kluby, jak i prasa sunku 0:1. Mecz odbył się na roz
3 09.6, 2) Ginter (Ł.) 3:15.1, 3) Cylek (Ł.)
Słaba forma klubów znajduje od- sowego systemu rozgrywek o mistrzo
Tak się zdarzyło, że w ciągu obecnej
sportowa
zgadzają
się.
dotychcza

stwo.
Istnieją
w
kwestii
tej
poważne
mokłym
lodzie, przy 8 stopniach cie
3 35.3; czas Masznera byłby lepszy, gdyby przerwy zimowej jedynie kilka klubów zwierciadlenie w mizernych wynikach
sowy system rozgrywek o mistrzo
nie przystanął przy ostatnim nawrocie, są wiedeńskich wyjechało na spotkania reprezentacji austriackiej w r. 1935. Na tarcia; szczególnie miedzy reprezen  stwo, które ograniczają się do Wie pła.
zagranicę. Admira bawi na Malce. Ra głównym froncie Austria nie uzyskała tantami grupy „silnych“ i grupy „sła dnia jest anomalia.
dząc, że to już koniec biegu.
ani jednego zwycięstwa, przegrywając bych“ klubów. Są więc rozmaite pro
Jaki będzie wynik najrozmaitszych
Sztafeto 3x100 st. zm. 1) AZS (Jastrzęb- Did i Ha-koah w Afryce, a Vienna i Li- z Włochami 0:2 i zWęgrami 3:6, oraz jekty. m. in. w kierunku ograniczenia
bertas dopiero w ostatniej chwili wy
-ki, Boguth, Karpiński), zbliżyła się poważnie
0:0 i z liczby wiedeńskich drużyn z 12 do 10 narad, oraz — powiedzmy na uboczu
brały się do Szwajcarii wzgl. do Lu- remisując z Czechosłowacja
do rekordu Polski (3:51.8), osiągając 3:52.6; xemburga. Reszta drużyn wiedeńskich Węgrami 4:4. Jedynie spotkanie z Pol lub 8. Z drugiej strony słabsze klu — intryg, trudno przewidzieć. Zdaje
łodzianie (Ginter, Borowski, Elsner), Jakkol- pozostała w kraju, nie mogąc popro- ską w Wiedniu zakończyło się zwycię by proponują powiększenie ligi, przez się jednak nie ulegać wątpliwości, że w
W całej niemal Europie panowały
krótkim czasie (projekt ma zostać ustu zakontraktować spotkań zagranicą. stwem gospodarzy w stosunku 5:2, re wciągnięcie klubów prowincjonalnych, zgodniony przed rozpoczęciem wiosen bardzo złe warunki śnieżne, to też w
Jaka jest tego przyczyna?
nej kolejki o mistrzostwo), wyłonią się Niemczech i Szwajcarii odwołano ca
ły
szereg konkursów skoków. W
Do niedawna futbol austriacki posła
rewelacyjne plany^-eorganizacyjne.
Szwajcarii w dolinach była odwilż, w
dal niezwykłą siłę atrakcyjną; dzięki
swemu dobremu imieniu i wysokiemu
19 stycznia spotka się reprezentacja górach padał mokry śnieg.
ŁÓDŹ, 29.12. — Tel. wł. — Druży poziomowi gry gwarantowały kluby
Skoki w Davos wygrał Paterlini 61.
Austrii i Hiszpanii w Madrycie. Re
nowy mecz bokserski Zjednoczone -7- austriackie swym zagranicznym go
prezentacje tych krajów walczyły do 65, 67 mtr. nota 337 przed M. Raymon
tiakoah zwabił tysiąc widzów do Fil spodarzom sukcesy materialne i spor
tychczas z sobą dwa razy i oba razy dem 59, 58 i 61 mtr. 315,2, 3) Buhler 59,
towe. Futbol austriacki znajduje się je
harmonii.
zwycięstwo odniosła Hiszpania: w ro 61 1 (58 mtr. 314,7. Skoki w AdelboLENS, 29,12,— Tel. wł.—Emi-j■I W drugiej połowie wchodzą ku 1924 w Barcelonie 2:1 oraz w rok den: 1) Miller 44, 48. 48 — 317,7, 2)
Hakoah odniósł zwycięstwo w stos. dnak od dłuższego czasu w stanie kry
12:4, nic to jednak nie mówi. Zjedno zysu i niema narazie zbyt pomyślnych gracja—Warta 2:1 (2:1). Rewani na boisko Kryszkiewicz i Ofie- później
na Hohe Warte, w Wiedniu Guttormsen 46, 47, 50 — 311,5.
Wszystkie
czone było bowiem poważnie osłabio widoków na przyszłość.
rzyński. Warta panuje teraz nad 1:0. Zamota grał w obu wypadkach w W Niemczech w sobotę odbyły się
ne. Udanie zadebiutował w Hakoahu prawie drużyny tutejsze wykazują spa żowy mecz z Emigracją potrak
bramce południowców. Skład druży
Lieberman z lwowskiej Hasmonei, jest dek formy, publiczność nie fanatyczna, towała Warta b. lekko. Wy sta-'■boiskiem i stale atakuje bramkę ny austriackiej jeszcze nie jest wiado przy świetle elektrycznem skoki na
Jednak na boksera za niski. Przebieg jak np. na Węgrzech, ale czuła i facho wiła ona rezerwowych graczy: Emigracji. Ta ostatnia stosuje my. Hugo Meisl ma olbrzymie trudno małej skoczni olimpijskej. Zwycię
wa jest zniecierpliwiona, rezygnuje z Śmiglaka, Lisa i Przybylskiego jednak b. umiejętnie system de- ści w wyborze graczy, ponieważ obie żył JiintermayeT 48 i 48 mtr. — 225. 2)
poszczególnych walk ciekawy.
W wadze muszej, Lieberman (Hak.) przyjemności i na mecze przestała i w rezultacie dwa nagłe ataki fenzywny i ratuje się ciągle z drużyny, które zapewne dostarczą głó Soerensen 46 i 47 — 222,9, 3- Ostler
przez swą ciągłą agresywność zwycię chodzić.
wnego kontyngentu zawodników. Adinf 47 i 47 — 221,9, 4) Koerner 44 i 47 W dzień
Stąd wynika znów opłakane położę Emigracji przebiły się pod bram opresji.
ża zasłużenie na pkt. wyższego od sie
ra i Raifid, wrócą do Wiednia z tour 219^, 5) Meinel, 6) Bader.
nie finansowe niektórych,
dawniej kę Fontowicza, słabo bronioną
Emigracja grała znacznie le nee afrykańskiego dopiero na 1 tydzień potem w Oberammergau zwycięey-:
bie o głowę Zasinę.
Bader 60 i 64 mtr. — 220, 2) Hasseftier
świetnych klubów jak W. A. C„ lub
przed meczem w Madrycie.
piej
niż
w
ub.
czwartek.
Cała
W wadze koguciej Gottfried (Hak.) F.A.C.
przez
pomoc
i
obronę,
i
już
w
10
ger 62 i 66 — 216,7, 3) Marr uważa
Kluby te. aby utrzymać się na
Ludwik Langlnger.
wziął dwa putikty bez walki spowodu powierzchni,
są zmuszone sprzedawać [ pierwszych minutach Emigra drużyna jej wydała wszystko z
ny obecnie za najlepszego skoczka nie
niestawienia się Brzęczka.
mieckiego 56 i 65 — 214,3, 4) Soeren
cja prowadziła 2:0, strzelając siebie, by utrzymać w ciągu 80
W wadze piórkowej Fagot (Hak.)
WIEŚCI O SZAMOCIE
sen 57 i 62, 5) Stoli 57 i 61. Zwycięz
minut
zwycięstwo
i
dzięki
nie

bramki
przez
Bednarza
i
Sterstoczył
równą walkę
z
KiSzamota donosi nam z Paryża, że na ca z Garmisch Hintermayer był doip eKRONIKA KOLARSKA
zwykłej ambicji i poświęceniu skutek ojrozycji kolarzy w stosunku do ro dwunasty. Najdłuższy skok miał
nala.
rrn H-im. a że otrzymał nanie za niedozwolony cios, zwyW Paryżu w meczu sprinterów Mer
Teraz Warta wzięła się dopie pokonała po raz trzeci drużynę dyrekcji welodromu zimowego, wy junior Krauss 67 mtr., tylko metr go
Kijewsfei. Na wadze, dwa p<un- ikens zajął trzecie miejsce przegrywa ro do roboty, przewaga jej była krajową na własnym terenie.
buchł strajk zawodników I wobec tego rzej od rekordu skoczni Reidara An
zypadły Fagotowi.
jąc w meczu dwójkowym z Chaillot, a
Polak w sezonie jesiennym wcale nie dersena.
W MueWeiten zwyciężył
w czwórkowym z van der Vyver. Za olbrzymia i niedługo potem | W Warcie nikt się nie wybił startował i... zabrał się do handlu. Ku Seifert 50 i 51 mtr., 2) Leonhard 50 i
___
motorami triumfował Rôtisse przed Przybylski z podania Słomiaka iponad przeciętność. W zespole
pił sobie nawet sklep z artykułami spo- 49
Pelissier, Blanc Garhn i Lołimanem.
żywczemi
w
okolicach
toru
Buffalo,
zdobył głową pierwszą bramkę..emigracyjnym wszyscy gracze
ELIMINACJA SKOCZKÓW
który bardzo dobrze prosperuje.
W Antwerpii Niemiec Schoen wy Emigracja prowadzi jednak do [byli b. dobrzy,
Tymczasem sytuacja zmieniła się i
SZWEDZKICH
grał pojedynek za tandemami, bijąc
T. Garda.
zadze lekkiej, Cyranek (Zjedn.) Piet van Kempena, Aertsa i Pijnen- przerwy 2:1.
dyrekcja welodromu poszła na ustęp
Na skoczni w Ostersund «organizo
wa zasłużenie z Bialymstokiem, burga. Wśród sprinterów zwyciężył
stwa, Ostatnio Szamocie proponowano wano zawody
dla
ołmpijczyków
: nad nim rutyną, celnością ude- Michard przed van Egmondem. Huykilka startów, z których rnusiał zrezy szwedzkich Wyróżnił się Nils' Hjelm
wogóle czystością walki. W dru brech+sem, Falk Han sen em i Fau
gnować wobec hraku treningu. Obec stroern, uzyskując najdłuższy ustany
alce w tej kategorji. Herszlikonie Szamota przeszedł zaprawę i 1 sty skok w konkursie 44 mtr.; wice
cheux.
wicz (Hak.) dzięki przewadze w dwóch
Najlepsze tyczenia Noworoczne
cznia ma startować w Welodromie Zi mistrz Holmenkollen Ericson tn'af tyl
Lista najlepszych piechurów Europy
pierwszych rundach i wyrównanej trze
mowym. Start ten jednak Jest uzależ ko 43 mtr., Wiken 42,5, Carląuist 41
przesyła wszystkim
ciej odniósł w pełni zasłużone zwy poskromi zapewne apetyty olimpijskie
niony od otrzymania licencji z PZTK. mtr.
piechurów polskich; 15-ty na tej liśce
cięstwo nad Walerysiakiem.
(jak wiadomo Związek odmówił załat
Czytelnikom
i
Współpracownikom
Szwecja wysyła Jednak łyżwiarza
wienia tej formalności. Przyp, red.).
W wadze pólśredniej, Lipszyc (Hak.) Francuz Ristar ma czas 4:53:01 na
Szamota projektuje też powrót na na Olimpiadę. Axel Johansson, trenu
swą przewagę nad Dobrasem zakoń 50 kim., a brak na niej Niemców, ŁoREDAKCJA
stałe do Polski w charakterze trenera jący pod okiem prezesa Związku w Hâ
czył w 2-ej rundzie ciosem, po którym tyszów i t. d. W Polsce jeszcze nkt
naszej drużyny torowej. W sprawie tej mar okazał się godnym reprezentan
przeciwnik był do 8-iu na deskach, ale nie przeszedł 50 kim. poniżej 5 godzin.
do dalszej walki nie był zdolny. W
Austriak Maier został trenerem dru[
Wszystkim Osobom i Instytucjom, które nadesłały nam ży- pertraktował już z płk. Geblem, pod tem.
Bobsleiści amBfykańscy w liczbie 14
_ drugiej walce tej wagi Wdowiński żyny olimpijskiej Węgier, która od
czas pobytu prezesa PZTK, w Lens z
“ (Hak.) miał za przeciwnika dzikiego świąt trenuje w Alpach austriackich. :' czenia świąteczne składa Redakcja serdeczne podziękowanie.
Warszawianką.
I wyjadą do Europy 3 stycznia.
Palczewskiego, którego ujarzmił już w
H rundzie.

W. E. V. zwycięża 4:0
reprezentacię hoKeiową SląsKa

Rekord pływacki Doguflia

Turniej w Krunlcu wstrzymani}

podczas meczu A.Z.S.-bódż

B.S.C. przyjeżdża do Polski

Krytyczny okres wiedeńskiego futbolu

Narciarstwo w Europie

Hakoah-Zjednoczone 12:4

Niepiękny rewanż
Repr. Emigracji bije Wartę 2:1

Nr. 138

3

PRZEGLĄD SPORTOWY Poniedziałek, 30 grudnia 1935 r.

Zwycięstwo 4:2 nad B.S.C
odkrywa istotne możliwości hokeja polskiego
Berlin, 28 grudnia.
,poznania.
-------- i icvzaiy.
oiuipiinuai
uuizu
zy- Stupnicki wniósł dużo ży_ Dokuczała
muwuium
jeszcze
I teczny.
Na barometrze postępów poi- powolność, szczególnie w momen- |I wotności, taik
tak niezbędnej w hokeskich hokeistów notujemy tenden- tach startu, byt jednak graczem, ju. Jego żywotność miała zresztą
cję zwyżkową. Nie przejmujemy I który (tym razem) w zdecydowa- dużo celowości i produkowana by
Się bynajmniej wysokością czy wy ny i bezkompromisowy sposób ła z dużem przemyśleniem, w prze
razistością zwycięstwa nad Berli- rozwiązał swe zadanie obrońcy. ciwieństwie do takiego Króla, u
ner Schlittschuh-Clubem (zastrze Stopował i oddawał krążek z du którego wartość pracowitości i ani
gliśmy się przed przecenianiem żą rutyną, wyjaśnił szereg skom bicji, obniżona zostaje brakami tewartości sukcesów nad obniża plikowanych sytuacyj, a najwięk chnicznemi, szczególnie w dziedzi
jącym coraz bardziej swój lot klu szy poklask zasłużył sobie znako nie opanowania kija.
bem berlińskim, już na długo przed mitym przebojem po calem lodo
Przebieg spotkania
meczem). Na kilka tygodni przed wisku, po którym Marchewczyk uPolacy zagrali tym razem w ze
Olimpiadą patrzymy przedewszyst zyskat trzecią bramkę.
stawieniu: Przeździecki, Ludwi
kiem na formę naszych kandyda
Trochę rozczarował Przeździeczak, Kasprzak, Kowalski, Wołko
tów olimpijskich; wynik cytowany cki. Swej wielkiej formy z pierw
wski, Marchewczyk, Król, Zieliń
przyjmujemy w obecnych nastro szego meczu w Hamburgu dotąd
ski, Stupnicki. B.S.C. grał w skła
jach z dużą dozą obojętności.
jeszcze nie powtórzył i trzeba bę
dzie: Rohde, Jaenecke, Tobien, Ge
dzie zastanowić się nad jego doj
Odnaleziona forma
orge, Trautmann, Davidoff, Korff,
rzałością do stałego miejsca w
v. Weiland, Adler. Pierwsza tercja
Czy forma polskich hokeistów reprezentacji.
mija
przy ostrem tempie i zaciętej
skoczyła rzeczywiście w ciągu je
Atak
bez
nerwu...
grze bezbramkowo. Wyipady Jaene
dnego dnia t
raptownie? Wyda
Debatować się będzie również okego nie robią na naszej defen
je się to nam mało prawdopodob
ne. Raczę stwierdzić trzeba, że for nad atakiem Cracovii. Pewne prze zywie już tego wrażenia, co w
ma ta cze
wo tkwiła już w ze- sunięcia wydają się nieuniknione, Hamburgu.
W drugiej tercji Polacy zaostrza
spole, zoi
jednak poprzednie- gdyż w obecnem zestawieniu klu
go dnia c .łkowicie przegapiona. bowy atak Cracovii wykazuje chro ją jeszcze bardziej tempo. Ostry,
Cóż wprzybyło zespołowi niczny brak nerwu. Najmocniej wy daleki strzał Wokowskiego broni
naszyć
mpijeżyków in spe? windował swą formę Kowalski, źle Rohde i Polska prowadzi 1:0.
Dwie
nicze rzeczy: ambicja który wczoraj wniósł już sporo Krótko potem wywołuje Przezdzie
L. T. C. PRAHA DEMONSTRUJE KLANOWY HOKEJ
i kryć
małemi wyjątkami dali zaciętości. Na wykorzystanie wiel cki zamieszanie przed bramką.
bijąc w Berlinie reprezentacje Polski 9:3.
nam
, wszystko ze siebie, kich możliwości Wotkowskiego Krążek ginie pod nim na linji bram
kowej, jednocześnie atakuje w spo
Tego
•wato zupełnie w czwar ciągle jeszcze czekamy.
Drugi atak coraz bardziej utrwa sób niedozwolony Davidoff. Po dłu
tek. ’
la porażka i ostra kryla
swą
pozycję.
Wczoraj
nie
strze

źszym namyśle i naradach sędzia
tyka
iratora Kuleją najwidocz
niej
ałały. Chłopcy wzięli so lił wprawdzie ani jednej bramki, przyznaję bramkę. Decyzja bar
bie
ty do serca i zagrali „na ale trzymał dzielnie wynik (gra dziej niż wątpliwa. Podrażnieni Po
jąc przeciw lepszemu z ataków nie lacy atakują z zaciekłością i fabry
całe
mieckich) i narobił w szeregu prze kują w bardzo krótkich odstępach
nie daty na siebie długo
Atak C.acovii wykazuje od po
przez niego zwiększonej ambicji.
Berlin, 29 grudnia.
cze
'łietylko w wyniku, nietyl- ciwnika sporo zamieszania. Zieliń trzy bramki. Druga padła po wypa
Jeżeli dziś wypadliśmy czysto czątku znaczną poprawę. Wołkow
Mamy poza sobą ostatnie spot
ski
(podobnie
jak
Przeździe- dzie Ludwiczaka i strzale jego na
ko
• razie gry, ale przedewszy
kanie turnieju berlińskiego, które zewnętrznie trochę
słabiej niż ski rusza się dużo żwawiej niż do
stf
v licznych kontuzjach. Śpią cki) nie powtórzył swego wy bandę, dobitym przez Kowalskiego. przyniosło nam porażkę 2:3 (1:0, wczoraj, to fakt ten przypisać na tąd. Po 5 minutach uzyskują Pola
rakter meczu z L.T.C. po- czynu z pierwszego meczu nad Trzecią zarobił w opisany już po 1:2, 0:1) ze sztokholmską Gótą. leży nieodpowiadającej graczom cy prowadzenie po wzorowej kom
Alsterą, był jednak bardzo poży- przednio sposób Kasprzak (strzał
r-' .
naszym chłopcom zakoriCzas na sumowanie wrażeń z prze naszym, ze względu na braki kon binacji Wotkowski — Kowalski
Marchewczyka), wreszcie czwartą
CZJ .
alkę bez minimalnego szwa."ze Szwedów. Szwedzi grają bardzo ostro, AleREPREZENTACJA HOKEJOWA
biegu całego tournee polskich ho dycyjne, ostrej
uzyskał po efektownym dribblingu keistów po Niemczech, krótko więc Głowacki miał takie same kłopoty berg dostaje za bicie kijem karną
rku
AMERYKI
Wołkowski.
JORK. 29.12. — Tel. wł. tylko zarecytujemy obraz spotka z ogromnym Alebergiem, jak wczo minutę. Ofiarą szwedzkich foulów
ino, trzeba walczyć! PoNOWY
Kanadzie, która wysyła na Olimpia
Trzecia tercja jest znów wyró nia ze Szwedami.
raj Adler z Kasprzakiem. Pozatem pada Głowacki, co odbija się na je
jesteśmy zwolennikami roż dę Fort Arthur Birkett, nadeszła ko wnana, dopiero pod koniec uzy
Polacy utrzymali wczorajszy po bramkarzy Niemców i Szwedów go grze do końca meczu. Szwedzi
na lodzie, ale hokej — najbar- lej i na Amerykę. Skład drużyny Sta skują Polacy ponownie wyraźną ziom gry, dając z siebie dużo wię
uzyskują znaczną przewagę, mają
dzieliła conajmniej klasa.
meski z zespołowych spor- nów Zjednoczonych jest następujący: przewagę. Ale bramkę zdobywają cej niż w pierwszych meczach. Kie
jednak r
pecha
strzałach. --------LudwiPolacy stanęli do ostatniego me- ______
------ w -------------— nie daje się praktykować bramka: Cosby i van Moon; obrona: (przez Georgego) Niemcy i mecz rownictwo dało
Sokołowskiemu czu w składzie Przeździecki; Lud- czak ratuje pewną bramkę, a kilka
Garrison,
Stubbs,
Shangnessy;
atak:
to i delikatnie. Jest to może
Gordon Smith, Rowe, Moss, Lax, Kam wygrywają Polacy 4:2 (0:0;4:1,0:1) szansę naprawienia swej reputacji wiczak. Sokołowski, Wołkowski, innych sytuacyj wyjaśnia przypaadoksalne, ale kierownictwo na mer, Palmer. Baldwin, Spain. Z gra Z sędziowania nie możemy być za i nie zważając na wynik meczu, wy Kowalski, Ma'chewczyk; Głowacki dek.
go teamu zadowolone było z czy tych Cosby, Garr son i Palmer dowoleni. Trudno jednak o inne stawiło go ponownie. Eksperyment Zieliński, Stupnicki. Gota: Larsson;
’
W drugiej tercji pewną prze
kich kontuzyj, którym dopiero zdobyli dla Ameryki mistrzostwo świa decyzje, skoro sędziuje trener nie ten o tyle był pożyteczny, że słaba Aleberg,
Johansson;
Petterson,
drugim meczu ulegli Przeździe- ta w Pradze, a Garrison strzelił decy mieckiej drużyny.
forma lwowskiego obrońcy uwydat Jóhnke, Liljeberg; Burman. Canf-’ ęg mają Polacy, ale szereg sz
zostaje niewykorzystanych. Otv,;
bramkę
Kanadzie. Stubbs
i, Zieliński Ludwiczak i Mar- dującą
H. Gliner
niła się również przy wykazanej man, Andersson.
ta gra kosztuje Polskę pierv rią
wraz z Bessonem (obecnie Stade Fran
lewczyk.
utraconą bramkę. Kontratak ?<jj)o
Wspominaliśmy krycie. Takty cais) stanowili obronę Ameryki na mi
strzostwie świata w Mediolanie. Dru
solowej akcji Sokołowskiego t zyka gry poprawiła się od poprzed żyna
przybędzie do Europy w połowie
nosi
wyrównanie przez Liljel .ga.
niego dnia ogromnie, szczególnie stycznia i rozegra przed Olimpiadą
Mimo dalszej przewagi Po-.. sAw
w defenzywie. W oienzywie za sześć meczów w Londyn e.
Berlin, w grudniu.
_mą
____________________________
przedewszystkiem Kowalski.____
Oba- scy gracze. Trudno również nie wspo uzyskują Szwedzi drugi punkt po
dużo było jeszcze ubóstwa idei,
5-ty mecz treningowy olimpijczy
Bezpośrednio po ostatnim meczu ber włam się, że nie da się uniknąć rozbi- mnieć o brakach, wykazanych na wszy pięknej akcji przez Anderssona.
zbyt wiele przejrzystych kombina ków angefekich Kanada — Anglia za
I
udaje się wyrównanie
cyj, które przeciwnik silniejszy niż kończył się zwycięstwem Kanadyjczy łińskim prowadzone są najgorętsze dv- cia linji ataku Cracovii. W drugiej li- stkich meczach przez Przeździeckiego. Szybko
| nji
utrzymana zostanie zapewne kom Stogowski byłby w Niemczech bar- (2:2)
.........
i
Zielińskiemu, który dobija
B.S.C. musialby unicestwić. Lwia ków w stosunku 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). skusje. Bractwo jest trochę zawiedzio- 1.binacja
Zieliński — Stupnicki, jako dziej na miejscu.
tuż przed bramką z powietrza riczęść zasługi odnośnie awansu tak Skład drużyny angielskiej na Olimpia ne, gdyż po renesansie nastrojów po trzeciego próbować będę przedewszy
Kowalski: Największą słabość na- koszet
]
będzie zestawiony w przyszłym ty meczu z B.S.C. oczekiwano sukcesów
z bandy po zawrotnym
tycznego spada tym razem na Ka dę
]
godniu, pewny jest już udział 7 gra
Szwedami. Dyskusja między gracza stkiem Króla. Wśród skrzydłowych na szego zespołu stanowią luki na pew- przeboju
Sturnickiego. Zwycięska
sprzaka, wstawionego po czwart czy: Foster w bramce, napastn cy: ze
mi przybiera gorące formy, to też za leży respektować przedewszystkiem nych pozycjach. Przeździecki jest w ' |
kowym zawodzie z Sokołowskim. Chappell, Davey, Dailley, Stinchcom- czynamy informacyjne pogawędki od tych, którzy się cofają: ta dziedzina słabej formie, zawinił sporo utraco-;,bramka Szedów nada w 3 tercji
[W
szczęśliwych
okolicznościach.
Kaspnzak był od Hamburga nie do be, Brenchley i Kilpatrick.
nych punktów, a Sokołowski dowiódł, J.
kapitana PZHL prok. Kuleją, który jest u nas bardzo zaniedbana.
Ludwiczak: Brak nam sezonowego że rozporządza w tej chwili niemożliwą W okresie oonownej słabości ta.<wypowiada następujące uwagi:
szlifu. Musi on przyjść w dalszych spo kondycją. Jego powolność uwdoczniła tycznej polskiej obrony tworzy
— Po pierwszych meczach, a szcze tkaniach. Najintensywniej popracować
się pod bramką zamieszanie, któ
gólnie spotkaniu z LTC, wnioski mog musimy nad wyrugowaniem błędów się już w ubiegłym sezonie. Tym ra rego nikt nie potrafi wyjaśnić; za
ły być tylko minorowe. W ostatnich taktycznych, które robią jeszcze wszy zem obchodzili go napastnicy przeciw
ników z największą łatwością. Druga słaniający Przeździeckiego Soko
meczach znać jednak dużą poprawę i
linia ataku ma dobrych indywiduali łowski podsuwa krążek łyżwą
tak musi iść dalej. Konieczną będzie
stów, brak jej jednak zgrania. Obrona Jóhnkemu, który ustala wynik me
wytrwała praca nad zespołem. Ambi
TURNIEJ SPENGLERA
zaprzestać musi niebezpiecznych wy czu.
H. Gliner.
cja graczy, która osiągnęła już godzi
W turnieju Spenglera w Davos pro
wy poziom, sięgnąć musi jeszcze wy wadzą w I grupie Diavoli Roso Neri po padów.
Zieliński: Narażamy się na nieko OSTATECZNA TABELKA TURNIEJU
żej. Bojowość, na którą nadaremnie zwycięstwie nad Cambridge 7:0 i Zu
rzystne
wyniki
lekceważeniem
prze

czekaliśmy tak długo, jest już, brak je rychem; Zurycher SC pokonał Dayos
dnak dania ze siebie wszystkiego, wy II 4:0, a Cambridge 4:1. W grupie I ciwnika. Gracze nasi, będąc pewni
6
1
dobycia ostatniej kropelki potu. Ogro EHC Davos wygrał z Klagenfurtem przewagi technicznej nad przeciwni- .
O
CU
mne luki taktyczne uległy już poważ 2:0 i ze Stade Français 5:0. Oxford po kiem, zaczynają „hochstaplować“, co |
ma zgubny wpływ na płynność i szyb
nej redukcji, obronie zarzucić trzeba bił Stade Français 3:0.
kość akcyj. Najbardziej nam dolega
93 7:3 1:0 6 176
pod tym względem jeszcze wiele. Naj
Davoli Rosso Neri wygrali turniej rozdwojenie między atakiem i obroną. I L. T. C.
intensywniej zamierzam obecnie poprą w St. Moritz bijąc w finale HC St. Mo
cować nad zespoleniem poszczegól ritz 2:0. Trzecie miejsce zajął Grab Napastnicy uważają, że są tylko do I
nych członów zespołu w harmonijną hoppers, bijąc mistrza Austrii Klagen strzelania i pozostawiają funkcje dePolska
3:9
2:3 4:2 2 9:14
fenzywne wyłącznie obronie. Obrona
całość. Zbyt samodzielnie pracują je furt 3:1.
mści się i grając „na złość“, nie podaję |
szcze obrona i ataki. Akcje obu linij
DWIE PORAŻKI BKE
krążka napastnikom; stąd powstaje ; Göta
muszą się coraz bardziej zazębiać, a
3:7 3:2
0:1 2 6:10
Gość turnieju krynickiego BKE doz szkodliwe zwolnienie tempa gry. Skrzy ,
nie hołdować wygodnej niezależności.
— Nie da się uniknąć poważnych nał w Gartnisch dwu porażek z Wes dlowi muszą wracać! Potrzeba nam I
zmian personalnych. Błędy Przeździec pen (Zehlendorf 0:2 oraz z Riesser- kierownictwa silnej ręki i ciągłych : B. S. C 0:1 2:4 1:0
2 3:5
wskazówek w czasie gry. Pamiętam
kiego przypisuję przemęczeniu psych! see 1:2.
czmemu. Muszę jednak myśleć o ewen 11 W Düsseldorf e Niemcy Północne po dosponale, jak to prok. Kulej uratował
tualnem zastępstwie. Mam przytem na biły Queens Club (Londyn) w stosun pewną bramkę, wezwawszy krzyknię-!
ku
1:0.
Jedyną
bramkę
strzelił
w
III
ciem
Wotkowskiego
do
cofnięcia
się
oku jednego z młodych bramkarzy kra
jowych. Sokołowski pozostaje pod wy tercji Jaenecke, grający tym razem w do niekrytego przeewnika.
raźnym znakiem zapytania; szkoda, że
AŃCZAK (POL.) I SIPIŃSKI (WAR.)
Kasprzak jest tak wolny. Z napastni
podczas meczu, w którym zwycięstwo przyznano pierwszemu ków zadowolił mnie najrówniejsza for

Ostatni egzamin
Szwedzka Gota zwycięża 5:2

B.S C.

I

Garść wrażeń osobistych
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11-ka WARTY POZNAŃSKIEJ NA STADJONIE W BRUKSELI
A.Z.S.
CARTONNET
Z PU
PUHAREMPREZYDENTA
\ Stefańska PARA
i Staniszewski
weszli
gdzie ulegle nieznacznie reprezentacji stolicy Belgji 1:2. Polacy grali w składzie: Fontowicz,
CARTONNET Z
HAREM PREZYDENTA FRANCJI
FRANCJI
Ofierzyński, Kubalczyk, Banaszkiewicz, Danielak, Lis, Slomiak. Kryszkiewicz, Scherlke. Przy zdobytym Drzez słynnego pływaka za wygranie wyścigu: Sek-ido finału grupowego siatkówki
bylski, Szwarc.
waną przez Paryż0 mistrz. Warszawy.

.?
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PRZEGLĄD SPORTOWY Poniedziałek, 30 grudnia 1935 r.

Grzechy główne sezonu bokserskiego
Zbyt intensywny start. Tytuły mistrzowskie bez wartości
Wawel, Wilno —AZS. Drużyna mistrza Polski
(tym razem Warta), w pierwszych elimina
cjach nie hierze udziału. Z trzynastu klubów
należałoby praedewszystklem wylosować druży
nę przechodzącą watkoverem do ćwierćfinału,
aby nie pozbawiać żadnej z nich szans do
takiej ewentualności. Powiedzmy, że byłaby to
Astorja. Z pozostałych dwunastu biorąc pod
uwagę Ich wartość rozstawiamy nast. zespoły:
Sokół, Cujavle, IJGP. Łódź, Skodę, Potonję.
I.K.B. Świętochłowice I Ruch. Dla tych dru
żyn losujemy przeciwników tak, aby Hakoah
(Łódź) nie spotkał się z I.K.P. jako klubem
z tego samego okręgu. Po pierwszej rundzie
do ćwierćfinałów wchodzą: Warta (mistrz
Polski), Astorja (walkover) i sześciu zwycię
zców. W razie remisów o wynikach decyduje
rezultat wagi ciężkiej, jeżeli i tu był remis—
półciężkiej itd. W ten sposób zaniedbane
u nas wagi wyższe nab.orą większego znacze
nia. W ćwierćfinałach rozstawienie polega na
unikaniu spotkań zespołów jednookręgowycii.
Półfinały losuje się systemem zwykłym.
Kwcstję gospodarzy rozwiązuje się w ten spo
sób, iż w pierwszej kolejce mecze odbywają
się w siedzibach klubów nierozstawlonych
(słabszych). W dalszym ciągu, od ćwierćfina- I
łów, gospodarzy ustala się drogą losowania,
z wyjątkiem wypadków, gdy jeden z przeciw
ników był już raz lub dwa gospodarzem, a '
drugi ani razu. W tej sytuacji klubowi, który
dotychczas nic byt ani razu gospodarzem, przy
sługuje prawo organizacji zawodów bez loso-

■Nie ulega wątpliwości, że sezon
bokserski w Polsce nie Jest najle
piej zorganizowany. W ciągu dzie
sięciu lat swej egzystencji rrzecho
u ził różne mutacje, dochodząc wre
szcie do dzisiejszego stanu — le
pszego niż dawniei. ale dalekiego
od ideału.
Rok przyszły — poolimpijski —
powinien więc przynieść nowe
zmiany. Artykuł drukowany poni
żej pióra jednego z najaktywniej
szych działaczy bokserskich stoli
cy, ujmuje te zmiany w formę kon
kretnego i przemyślanego projektu.
Czy projekt ten jest idealny? Dorry? Zły? Chcielibyśmy w tej
sprawie poznać opinję fachowców
z całej Polski.
Zdaniem naszem
wart iest tego.
Właściwy sezon bokserski w Polsce trwr
Pd połowy września do potowy kwietnia, ł
Więc przez siedem miesięcy. We wrześniu
Otwierają sezon mistrzostwa drużynowe, w
kwietniu kończą go indywidualne mistrzo
stwa Polski. „Rok“ pięściarski w Polsce jest
Węe znacznie krótszy niż zagranicą, a co
katem idzie — daje mniejsze możliwości roz
woju naszym zawodnikom.

r
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•
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Z całego kraju
SKOKI NZ PODHALU
W Nowym Targu odbyty ":C w piątek mimo
bdwitży i topniejącego śniegu skoki narciar
skie. Startowało 14 zawodników. Zwyciężył
K. Bednarski 26.5, 28.5 i 31.5 mtr. nota 193,7;
2) Brynlczka 24,5, 27,5. 31,5. 3) St. Bednar
ski 25,5, 28,5
W Rabce
Szarawarski !

ORLEWICZ W WILNIE
Olimpijczyk Marjan Orlewicz prowa
dzi treningi w Wilnie, najpierw suche,
a teraz już na śniegu. Orlewicz rokuje
narciarstwu wileńskiemu przyszłość,
dzięki warunkom kli.iiatycanyni i tere
nowym, ale w tej chwili to dopiero po
czątki, Materjał jest jednak dobry.
*
Bydgoszcz. W drugim dniu świąt, od
były się na tarze Polonii pierwsze w
bieżącym sezonie zawody
hokejow
między Polonią a Chojniczanką
Chojnic, które przyniosły zwycięstw
miejscowym w stosunku 2:1 (1:0. 0:1,
1:0). Zawody odbyły się w fatalnych
warunkach, a Chojniczanka wystąpiła
zasilona trzema czołowymi graczami
Polonii, stale zamieszkałymi w Chojni
cach. Byli to: Oriicz, Rajewski i
Schreiber. Na wyróżnienie zasługuje
bramkarz Polonii,
Słabęski. Bramki
zdobyli: dla Polonii w pierwszej tercji
Hxjzkowski, w trzeciej Labenz. dla
Luojmczanki w drugiej tercji Oriicz
Sędziował n. Plażalsiki
Sosnowiec. Katowicki Klub Sporto
wy Pogoń, Katowice — Unja 1:1. Fa
talny stan
lodowiska.
Miejscowi
wzmocnieni „Lamontem“, Zimochem i
Balcerem z rozwiązanej sekcji Poli
cyjnego KS. Bramki zdobyć: Zihnfloch dla Unj’, oraz „Si-taiski“ dia Po
goni. Sędziował.p. Muszyński.
Będzin. Pingipong. OMP Koszelew
OMP Ksawera 4:3. OMP Koszelew
rezerwa — OMP Ksawera rezerwa;
4:3. OMiP Koszelew — Zaglębianka
4:3. Zawody rewanżowe. OMP Kosze
lew rezerwa — Zaglębianka rezerwa
6:1. Zawody rewanżowe 7:0.

NARCIARSKIE
po cenach niskich. Brzytwa, Warsza
wa, Dzika 3 m. 33, tel. 11-30-176.

St. Petklewlci

Trening milerów
w okresie zimowym
Przed rozpoczęciem silniejszych mrozów biegłym biegali 5 kim. około 15:45 «.
biegacze średnich dystansów powinni rozpo
Rozpocząć trening 2 razy tygodniowo biega
cząć trening biegowy.
Początki grudnia są mi od 4 do 8 kim., stopniując długość dystan
najbardziej odpowiednim okresem. Umiarko sów, np. w pierwszym dniu 4 kim., następne
wane zimno przyzwyczai organy wewnętrzne go dnia 6 kim. potem 8 kim., dalej 6 1 t. d.
do pracy w odmiennych warunkach, dzięki
W styczniu i w lutym trzeba już trenować
czemu nie zajdzie konieczność przerwania 3 razy tygodniowo: 2 razy trening na wytrzy
treningów z chwilą nastania większych mro małość, biegi w granicach wyżej podanych,
zów i będzie można kontynuować go przez a raz na tydzień już na szybkość.
całą zimę.
Trening na szybkość składać się będzie z
Zanim przejdę do właściwego celu trenin biegów od 100 do 400 mtr., przebieganych
gu biegowego w zimie, zatrzymać się muszę kilka, lub kilkanaście razy w szybklem tem
na zaprawie gimnastycznej. TyUco przez sa-' pie. ! tak w pierwszym tygodniu 4x400 mtr..
mo bieganie nigdy nie osiągnie się zamierzo biec w sposób następujący: po lekklem roz
nego celu. Gimnastyka w zimie stanowić po grzaniu się przebiec 400 mtr. na trzy czwarte
winna nieodzowną część składową treningu szybkości, następnie 400 mtr. zupełnie wolno
każdego biegacza. Gimnastyka, mając na ce na wypoczynek (około 3 — 4 min.), potem
lu ogólne usprawnienie fizyczne organizmu, znowu 400 mtr. szybko i t. d. W następnym
stwarza niejako podstawę, na której budo tygodniu biec w ten sam sposób 5x300 mtr..
wany może być wynik. Biegacz o słabo roz dalej 6x200 mtr., potem 10x100 mtr. Po zakoń
winiętych mięśniach, nie będzie miał siły czeniu tego rozpocząć od początku.
przebiec dobrze pewien dystans, a biegacz
Trenować jak już kiedyś podawałem przy
o przywróconych mięśniach nie będzie mógł treningu dla sprinterów, można do 8 stopni
osiągnąć wyniku do jakiego jest może i pre mrozu. Przy mrozach większych wskazane jest
destynowany. W zimie przez gimnastykę przełożenie treningu na dzień następny. Uwa
trzeba nabyć dostatecznie sity, rozciągnąć żać jednak, aby przerwa między jednym, a
mięśnie i rozluźnić stawy — aby móc przez drugim treningiem nie była dłuższa aniżeli
trening biegowy osiągnąć rzeczywiście wiel
ki wynik. Na ogólne ćwiczenia gimnastyczne
Przy powyższym treningu, samo przez się
trzeba uczęszczać trzy razy tygodniowo, gim
nastyka każdorazowo powinna trwać około 1 rozumie się, że zawodnik może czuć się zmę
czonym, a mięśnie nóg napewno będą zmęczo
godziny.
ne. Większość zawodników w Polsce, uznaje ja
Trening biegowy w zimie powinien dać ko jedyny środek na zmęczenie — masaż,
średniodystansowcowi konieczną wytrzyma i Otóż w zimie o wiele efektywniejszym, na
łość. U średniodystansowca szybkość, sita i usunięcie produktów zmęczenia z mięśni, środ
wytrzymałość powinny być jednakowo rozwi kiem jest łaźnia parowa. Nie zapieram ko
nięte.
Siłę zdobywa się przez gimnastykę, nieczności masaży, ale przy treningu 3 razy
szybkość przez trening na bieżni, a wytrzy w tygodniu wystarczy łaźnia raz na tydzień,
małość można zdobyć, biegając w zimie a wpływ jej na dobre ogólne samopoczucie
przełaje. — Jeżeli zapoznamy się z wynikami będzie większy, aniżeli 3 masaży. Oczywiś
średniodystansowców na dystansach dłuż cie, kto może stosować 1 łaźnie I masaże,
szych to zobaczymy:
niech stosuje te obydwa środki, ale łaźnię
Mistrz Olimpijski z Los Angeles na 1500 trzeba uważać za składową część treningu
mtr. Włoch Beccali w roku bieżącym prze zimowego. Nietylko zawodnicy fińscy czy
biegł 5.000 mtr. w 15:27 s., a jego tegoroczny skandynawscy uznają łaźnię, ale również ■
najlepszy wynik na 1.500 mtr. był 3:53 (re biegacze Stanów Zjednoczonych. W słynnym
kord życiowy 3:49 s.); Jules Ladoumegue bie New York A. C. jest łaźnia, tak wspaniale
ga! 5.000 mtr. w 15:02 sek. — Tak samo i Ku rządzona, że drugą taką nawet w Europ
charski posiada olbrzymią wytrzymałość — trudną znaleźć. A we wszystkich Uniwers.t
przypominam, że na wiosnę b. r. wygrał w fetach są tak samo łaźnie. — Niemcy któnt
Białymstoku pewien bieg naprzetaj około 8 dotychczas nie mieli zbyt dużego przekonał '
kim., bijąc o paręset metrów Strzałkowskie do tego, budują przy ośrodkach sportowy,,
go i Półtoraka, biegaczy, którzy w roku u- wszędzie łaźnie dla sportowców.

Flnat odbywa się dwukrotnie w siedzieblc
każdego z przeciwników. O ile ilość punktów
zdobytych jest równa, decyduje stosunek zwy
cięstw, w wypadku zaś całkowitej równości
punktów i zwycięstw (np. wyniki brzmią 10:6
ROZGRYWAĆ NAJPIERW MISTRZOSTWA
1 6:10), na terenie neutralnym rozgrywa się
INDYWIDUALNE, A DOPIERO W DRIUGEJ
trzeci mecz, decydujący. W razie remisu w
L‘Auta donosi, że skład jury narciar
POŁOWIE SEZONU MISTRZOSTWA DRU
tern rozstrzygającem spotkaniu decyduje wynik
skiego .na igrzyskach olimpijskich bę
ŻYNOWE
dzie nieco inny, niż to podał PZN. Mi
walki w wadze ciężkiej, ew. pół-clężklej itd.
Nowy „rooklad Jazdy“ pięściarzy polskich
nister Bobkowski będzie członkiem Ko
Dochód z tego meczu, po odliczeniu kosztów
misji pod prezesurą hr. Hamiltona, w
wyglądałby następująco: połowa października— organizacji i przejazdów, przeznaczony jest na
skład której wchodzą nadto: Haensch
mistrzostwa indywidualne klasy B., początek specjalny fundusz trenera objazdowego dla o- !
(Węgry). Lunn (Anglja), Bonacossa
wzgi. połowa listopada — mistrzostwa indywi kręgów słabszych.
'
(Wiochy), Moser (Czechy), Schmidt
dualne klasy A. w okręgach; pierwszy piątek,
(Niemcy), Lacq (Francja), Martin (Ausob< .a i niedziela grudnia — mistrzostwa indystrja), Palmros (Finäandja), Reistadt
widaalne Polski. W dalszym ciągu cały gru
(Norwegja) i Schuler (Szwajcarja).
dzień i styczeń należy pozostawić Inicjatywie
Sędziami skoków do kombinacji bę
CHORZÓW. 29. 12. Tel. wt. Z zapowie- śląskiego, p. Grzesika, ma nastąpić fu dą Kaether (Niemcy), Pałmros (Finlan
klubów, okręgów i P.Z.B. W tym czasie rozdzianym
meczów
o
mistrzostwo
Ligi
odbył
się
dia)
i Schart (Austrja). Sędziami sko
grywanoby turnieje międzynarodowe, spotkania jeden. W Knurowie Concordia pokonała Wa zja dwu najsilniejszych klubów Chorzo
ków
otwartych: Schmidt (Niemcy),
międzyklubowe krajowe I zagraniczne, oraz wel z oNwej Wsi 3:2 (3:1), wywindowując wa, Amatorskiego K. S. i Stadjonu. EAlp (Norwegja) i Strawman (Szwajca
się na piąte miejsce.
mecze międzypaństwowe.
Mecz Naprzód — AKS w Lipinach, który wentualne połączenie wymienionych rja). Z prawdziwą przykrością stwier
Miesiąc luty i ew. połowę marca należy re miał zadecydować o zdobyciu przez AKS je klubów dałoby powód do masowej wę dzamy że na Uście tej niema p. Stani
siennego mistrzostwa, trwał wskutek anormal
zerwować na mistrzostwa drużynowe w okrę nych warunków terenowych dwa razy po 30 drówki piłkarzy, (hr.).
sława Faechera.
TRENER LEKKOATLETYCZNY
Kierownikiem olimpijskiego zjazdu
gach. Rozgrywki te odbywałyby się systemem min. Wynik remisowy 2:1 (1:1). Przyglądało
się mu 6.000 widzów.
panów będzie Austrjak Martin, slalo
W CHORZOWIE
puharowym, z rozstawieniem dwóch najsilniej
Bramki dla lipintan Książek, Stanowski, dla
szych drużyn. Od marca poprzez kwiecień i chorzowian Marszel i Uznański. Sędziował p.
Chorzowski Stadjon, czołowy klub mu — Anglik Lunn, zjazdu pań —
Szwajcar
Amstutz, slalomu — Włoch
lekkoatletyczny,
pozyskał
wreszcie
maj. a nawet połowę czerwca (mecz na poW ostatnim meczu o mistrzostwo ki. A,
Bonacossa.
wierzu), toczyłyby się rogrywkl o mistrzo Iskra w derbach lokalnych pobita 07 Siemia trenera. Został niim p. Janik, b. zawód
TURNIEJ PIŁKARSKI W PARYŻU
nowice 2:1 (2:0). Bramki dla zwycięzców Mi
stwo drużynowe PolsSri; chociaż zasadniczo je lan I Naja, dla pokonanych Golik. Sędziował nik AZS-u cieszyńskiego. Trener lek
koatletyczny prowadzi pozatem zapra
PARYŻ. 29.12. — Tel. wl. — Turniej
steśmy przeciwni rozgrywkom punktowym, sy p. Rust, b. dobrze. Widzów 1500.
W meczu przyjacielskim sensacyjną poraż wę narciarską. Należy nadmienić; że z pjilikarski w Paryżu przyniósł wyniki
stem dotychczasowy mógłby być utrzymany. kę poniósł Dąb, ulegając 1FC 2:4 (0:3). Mecz chwilą pozyskania trenera współżycie
następujące: Ferencvaros—Vienna 5:2,
się skandalem, gdyż na 20 minut
Po eliminacjach pozostałyby cztery drużyny, zakończył
przed końcem Kolarz spoliczkował jednego z zawodników wróciło znów na normalne Sochaux — Racing 4:2, Hungaria —
które walczyłyby o prymat systemem punkto- graczy IFC. a gdy zaniosło się na awanturę, tory, to też przyjąć należy, iż kryzys Ntnes 4:2.
mecz przerwano. Bramki dla IFC Spira (2), jaki przechodził ostatnio klub, minął
W Halle Bocskay pobił Wacker 5:1,
Foralia i Sklawa, dla Dębu Herman z wyraź
w mistrzostwie Niemiec Fortuna (Düs
Jeśliby jednak zdecydowano się na zniesie nego ofsajdu i CIchary. Dodajmy, że Dąb wy bezpowrotnie! (hr)
w kompletnym składzie.
seldorf) przegrała z Benrathein 0:2. M
nie systemu punktowego nawet w drużynowych stąpił
W Rudzic Slavia grata ze Stadjonem 3:3
REPREZENTACJA OLIMPIJSKA
mistrzostwach Polski, należałoby z okręgów (0:3). Bramki dla Stadjonu bracia Podziejo- SKRA (WARSZAWA) - K. S. BROŃ
ARGENTYNY
silniejszych, jak Poznań, Łódź, Warszawa I wie i Tomala. Sędziował p. Klaka słabo.
10:6
BUENOS AIRES. 29.12. — Tel. wł.Śląsk dopuścić po dwie drużyny (mistrz i •ice*
Występ warszawskiej Skry w Rado Argenityńsiki Komitet Olimpijski posła
mlstrz). W rozgrywkach o prymat walczyłoby
Scheibertówna Erna, obiecująca łyż- miu zakończy! się zasłużonem zwycię nowil wysłać do Berlina następują
więc 12 — 16 drużyn, a w pierwszej kolejce wiarka śląska wróciła z Londynu, gdzie
stwem gości. K. S. Broń przeciwstawi!
rozsławianoby zespoły silniejsze i jednookrę- trenowała w miesiącach letnich, do ro swój drugi garnitur uzupełniony Gry ce działy sportu: Polo, konne, lekka
atletyka, strzelanie, szermierka, boks,
gowe.
dzinnego Chorzowa i rozpoczęła Jazdę zem i Wotkowskim, gdvż miejscowi . żeglarstwo, pływanie, dźwiganie ciężą
na
sztucznym
torze
w-Katowicach.
(hr)
Praktycznie wyglądałoby to w ten sposób,
wykorzystali to spotkanie towarzy- I rów, zapasy i jazda konna.
Wyjazd bokserów K. S. Ruch (W. skie dla próby „nowicjuszy“. Z wyni
iż okręgi byłyby reprezentowane, biorąc za
Bokser czeski wagi średniej Vilda
przykład rok bieżący, przez kluby: Poznań — Hajduki), w czasie świąt do Gniezna, ku kierownictwo powinno być zado- I1 Jaks zremisował w Paryżu z Francu
Bydgoszczy i Inowrocławia nie doszedł wolone, chociaż poziom meczu by! na- zem Nitramem. Jaks nie tak dawno
Sokół i Cujaeia, Warszawa — Skoda I Polonja, Łódź —I.K.P. I Hakrah, Śląsk— IKB do skutku, gdyż organizatorzy w n- ogół niski. Sędziował dobrze w ringu wyniesiony został sztuczną reklamą
statniej chwili odwołali tournee śląza p. Zylberman z Warszawy.
do rzędu chaHemgerów Thila, ale do
i Ruch, Lwów — Lechja, Lublin — Ostrow.c- ków. (lir)
Poniżej podajemy wyniki technicz stał od mistrza świata srogo w skórę.
ckle Zakłady, Pomorze — A. iorja, Kraków —
Dzięki inicjatywie marszałka Sejmu

Czy Polak będzie sędzią olimpijskim?

Niedziela na Śląsku

1

WYTWÓRNIA WYPRZEDAJE BUTY

JAKIE KORZYŚCI DAJE NAM
NOWY PROGRAM
Na zakończenie należy sobie postawić pyta
nie, jakie korzyści daje nam nowy program.
1) Łagodne wprowadzenie pięściarzy w se
zon umożliwi stopniowa i systematyczna pracę
nad forma.
2) Zarezerwowanie grudnia i stycznia na
spotkania międzynarodowe i międzyklubowe po
winno przyczynić aię do ożywienia sezonu. Do
tychczasowy system, przewidujący watki okrę
gowe, od września do listopada i mistrzostwa
Polski od listopada do 8 marca, absorbuje cał
kowicie pracę czołowych klubów nieustanną
pogonią za punktami. Bezpośrednio potem za
wodnicy stają do mistrzostw indywidualnych okręgów, a następnie Polski. Po okresie wy
czerpujących »’alk drużynowych niema żadne
go odprężenia, gdyż nowy okres mistrzostw
indywidualnych na to nie pozwala. Natomiast
z chwilą ukończenia mistrzostw indywidual
nych Polski, sezon właściwie zamiera.
3) Rozpoczęcie mistrzostw drużynowych Pol
ski w marcu rozciągnie je aż na maj, co prze
dłuży sezon przynajmniej o 6 — 8 tygodni.
W razie przyjęcia systemu puharowego w mi
strzostwach drużynowych Polski, nastąpi oży
wiona wymiana wartości sportowych między
16 klubami, rozsianymi po wszystkich ośrod
kach Polski.
4) Rozegranie mistrzostw
Indywidualnych
wśród sezonu nada tytułowi mistrza okręgu i
Polski większy splendor. Dotychczas, szczegól
nie mistrz Polski, po zdobyciu tytułu miał ma
to okazyj do startów, a w sezonie następnym
o tytule tym szybko zapominano.
5) Rozpoczęcie mistrzostw drużynowych do
piero w lutym umożliwi przez okres niemal
półroczny uzupełnienie luk w drużynie przez spe
cjalną opiekę nad zawodnikami w wagach, któ
re wykazują niedociągnięcia pod względem kla
sy. Energiczni kierownicy będą mieli duże po
le do popisu, podczas gdy dotychczas mimo
najlepszych chęci u progu sezonu zmuszeni by
li posiłkować się nawet początkującymi pięścarzaml.

Nr. I3S

ne walk (od wagi muszej do półcięż
kiej włącznie): Stryclialski zwyciężył
Kolaka: Stecki — „Carlo". Spowodtt '
nadwagi pierwszego. 2 pkt. zdobył jed
nak K. S. Broń, Gutkowski pokonał
Pyziaka przez poddanie się tegoż w
III-iej rundzie. Głowacki II — Piwockiego. Białoskórski uległ w Ii-ej run
dzie przez tech. k. o. Gryzoni. Głowa
cki I pokonał Olszewskiego. Kołak zno
kautowal w Ii-ej r. Krawczyka. Kosicki uległ wysoko na pkt. Kotkow
skiemu. Publiczności 600 osób. (Geen).

kalendarzyk
narciarza

BOKS W MARYNARCE WOJENNEJ
„Kogut"—Lasota i „ciężki" — Węgrowski w towarzystwie
kler. w. f. floty, kpt. Karpińskiego, oraz instruktora bosmana
Śliwy.
HOKEJ

Ł Y Ż W Y S AŁKOFF

nowe 1 używane
kupuje, sprzedaje, zamieniam, ni kluk, ostrze na poczekaniu.
UWAGA: „Obuwie sportowe g waran to wa ne okazyjnie tanio“.
Bagno 10. Zylberberg.

ósmy rok Kalendarza Informacyjnego P. Z.
. to dalszy postęp w dziale wydawnictw
wiązku Narciarskiego. W porównaniu z r. ub.
Kalendarz został znowu powiększony i przed
stawia obecnie oprawiony w płótno spory to
mik o 256 stronicach drobnego, ale czytelnego
pisma. Zawiera on szereg działów, bardzo
przejrzyście zredagowanych a zamieszczone w
nim w.adomości stanowią niezbędny materjał
dla każdego narciarza
Kalendarjum zawiera nietylko kalendarz na
rok 1936, ate także skrócony kalendarz na rok
1937.
W części organizacyjnej znajdujemy cały
szemat organizacyjny P. Z. N. z mnóstwem
wiadomości, niezbędnych dla każdego pracow
nika klubu narciarskiego. Cenną nowością są
informacje dotyczące sprawy instruktorów nar
ciarstwa.
Sportowca zainteresuje bogaty dział sporto
wy ze szczegółowym programem imprez w sezo
nie zimowym oraz szczegółowy regulamin od
znaki za sprawność P. Z. N.. która cieszy się
rekordową wprost popularnością w kolach
zrzeszonych I nlezrzeszonych narciarzy.
Dla turystów-narciarzy najcenniejszym jest
dział turystyki. Zawiera on spis schronisk, stacyj narciarskich, turystycznych, oraz schronów
na obszarze Karpat potok ch, oraz ustęp o nar
ciarskich stacjach ratowniczych. Obok wiado
mości Informacyjnych, dotyczących przekracza
nia granicy polsko-czechosłowackiej, mamy doktadną b.bljografję przewodników i map nar
ciarskich okolic, wreszcie znajdujemy tam in
formacje tyczące się tak popularnej obecnie
Odznaki Górskiej PZN.
Dla początkujących a także i dla zaawanso
wanych cennym jest dział porad. Zawiera on
szereg szczegółów tyczących się wyekwipowa
nia i oporządzenia narciarskiego, a przedewszystk ot dział p. t. jak wybrać narty.
Całość kalendarza u-upetoia dział różnych,
w którym znajdujemy komunikat meteorologlczno-śniegowy. zagadnienie nbezpeczeń od
wypadków, informacje o kolei linowej na Ka
sprowy, informacje o zniżkach kolejowych dla

OLIMPIJSKI KONKURS SZTUKI
Komitet Organizacyjny XI Olimpiady otrzymał w ostatnich dniach szereg
nowych zgłoszeń do olimpijskiego kon
kursu sztuki, tak, że lista uczestników
obejmuje następujących 11 państw:
Francja, Włochy, Japonia, Jugosławia,
Austrja, Polska, Szwecja, Hiszpania,
Czechosłowacja, Węgry i Stany Zje
dnoczone.
Nieobowiązujące zgłoszenia nadesła
ły: Belgia, Finlandja, Grecja, Łotwa,
Luksemburg, Południowa Afryka i sze
reg państw Ameryki Środkowej.
Z państw, które zgłosiły się już ofi
cjalnie, zapowiedziała Japonia wyjąt
kowe obszerne zbiory sztuki, które obej
mować będą około 130 dziel malarstwa
i grafiki, około 130 rzeźb i około 15

dzie! sztuki budowlanej. Szwecja na
mierza nadesłać 20 do 25 rzeźb.
W Pałacu Wystawowym w Rzym
zorganizowany zostanie od stycznia do
marca 1936 roku pokaz dziel rzeźbiar
skich, malarskich i architektury; bę
dzie to pewnego rodzaju przegląd przed
olimpijski. Jednocześnie przewidziany
jest przegląd kandydujących do olimr
skiego konkursu sztuki utworów liter
kich i kompozycyj muzycznych.
20 JOLEK OLIMPIJSKICH
GOTOWYCH NA KILONJĘ
Z trzydziestu jolek olimpijskie!«, obstalowanych przez Komitet Organiza
cyjny XI Olimpiady w jednej z be lińskich stoczni, gotowych jest Już dv a
dzieścia. Nie wykonano Jeszcze tylko
ostatniego^-lakierowania. Również ża
gle do tych łodzi są już na warsztacie
Na wiosnę zostaną wszystkie łodzie,
nawiasem mówiąc nie różniące się żad
nym szczegółem, przewiezione do Kilonji, gdzie na 14 dni przed rozpocz
ciem regat olimpijskich, nastapi ic!i
rozlosowanie. Od chwili rozlosowan a
aż do zakończenia regat olimpijskie:,
będzie ona wyłącznie do dyspozyc
zawodnika. W ten sposób zapewniono
reprezentantom wszystkich
państw
całkowicie równe warunki walki.
RAMILLON NASZYM TRENEREM

Ramillon będzie prawdopodobnie tre
nerem naszej drużyny daviscupowej
Do rozmów z Francuzem został upo
ważniony nasz 'korespondent paryski, p.
J. Gryżewski.
Polska — Francja, mecz tenisowy,
przewidziany iest w programie przy
szłorocznym. P. Z. L. T. chciałbjr aby
mecz składał się z siedmiu spotkań t. i
4 singli panów, dubla, mista i singla
pań. Pertraktacje w tej sprawie rozpoczną sie lada dzień.
Tenisiści polscy wezmą udział w zi
mowych mistrzostwach Niemiec w
Bremie. Skład osobowy nie 7.ostał je
szcze ustalony. Jedynie udział Jędrze
jowskiej jest niemal pewien. Nato
'
miast
Tłoczyński niema ochoty na tę
ekspedycję i przewiduje się raczej wy
jazd Tarłowskiego.
Międzymiastowy mecz pingpongo
wy Warszawa — Wilno, rozegrany zo
stanie 5 stycznia w Warszawie. Skład
Warszawy jest następujący: Finkic Stein. Grodnicki, Rojzetl, rez. Jezierski.

Nowość dla narciarzy8

TEMPEROL

Zielony lakier do nart
Produkowany przez Polską Fabrykę Lakierów I. C.
KOCH Sp. z o. o. w Warszawie podług licencji f. „VER
NISOL" S. A., Vevey (Szwajcarja) został wypróbowa
ny i uznany przez doświadczonych narciarzy, jako uni
wersalny lakier do nart na wszystkie rodzaje śniegu
i przy temperaturze od minus 15° do plus 8° C.
TEMPEROL lakier do nart tworzy na nartach bardzo
twardą i doskonale przylegającą powłokę, która pozwa
la na każdym rodzaju śniegu osiągnąć największą szyb
kość bez uciekania się do użycia smarów i wosku, które
mogą mieć jedynie zastosowanie przy podchodzeniu
w górę.
TEMPEROL lakier do nart chroni narty przed ściera
niem i tępieniem.

Żądać w kaidy m sklepie przyborów sportowych
WSZELKIE ARTYKUŁY
„CYKLOSPORT” Sp. 14. 4,
Wyłączna sprzedaż łyżew hokejowych
«portu zimowego
fi
Warszawa Nalewki 29
■
amerykańskich światowej sławy
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PRZEGLĄD SPORTOWY Poniedziałek 30 grudnia 1935 r.
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/1/« angie!skq nutę..,
mym panem Nerzem na czele chcą nam ] I który na kontynencie ocenia się jako kiem remisowym 1:1. Pozatem grali
wmówić, że podziwiać mamy reprezen ostry foul! Nie należy się więc może Szkoci z Austrią w Wiedniu 0:5 i w
tację niemiecką, gdyż w pierwszej po dziwić Włochom, że «potkawszy się z Glasgowie 2:2, z Francją dwukrotnie
łowie omal nie uzyskała wyniku remi atakami w formie do jakiej nie byli w Paryżu 2:0, 3:1, z Włochami w Rzy
sowego, a w rezultacie w okresie tym 1 1 przyzwyczajeni, reagowali impulsyw mie 0:3, w Genewie ze Szwajcarią
3:2.
utraciła tylko jedną bramkę, podczas nie tak, jak było ich na to stać!
Zyskali na tem znów... Niemcy! Nig
gdy Austriacy mieli na koncie swym do
TWARDY KAWAŁ CHLEBA
pauzy 0-2, a Włosi nawet 0:3, to — dy bowiem prasa angielska nie kła
W czasie świąt, gdy wszystko odpo
znów przepraszamy — ale jest to naj dłaby aż tak wielkiego nacisku na fair
wyspiarscy
zachowanie się kontynentalnego prze czywało, mieli piłkarze
oczywistszy bluff!
Fakt, że piłkarze austriaccy i wło ciwnika, gdyby nie wspomnienia z ro podwójną porcję pracy. W ciągu ośmiu
scy właśnie w drugiej połowie, w bez ku 1934. Dzięki temu więc sklasyfiko dni musieli grać cztery razy: w sobo
tę,
w
dwa
dni
świąteczne
i
znów
w so
wano
najwyższą
cyfrą
walor,
który
nadziejnej wydawałoby się sytuacji,
potrafili zdobyć się na doprawdy „wiel normalnie należy właściwie do rzeczy botę. By to wytrzymać, potrzeba nielada walorów atletycznych. A tych
ką grę", że potrafili znacznie nadro samo przez się zrozumiałych.
właśnie
Anglikom
nie
brak!
Zaletą
ich
bić teren i okazać się w finiszu rów
KTO NASTĘPNY?
jest i to, że przy dobrej kondycji fi
norzędnym partnerem Anglików, świad
Anglja jest Mekką, ku której spoglą
czy jedynie o poważnych ich walorach, dają z utęsknieniem piłkarze całego zycznej. przy szybkości i wytrwałości
na jakie nie stać było Niemców w ciągu świata. Dzisiaj bardziej, niż zwykle. nie zatracają nic z umiejętności tech
nicznych. W największem tempie żon
całych dziewięćdziesięciu minut!
Wykazała ona bowiem znów dobitnie
To są realne fakty, które nie dadzą swą supremację, która jednak utrzy glują precyzyjnie piłką, nie tracąc ani
się obalić misternemi wywodami. I dla mać będzie coraz trudnej. Raz poraź przez chwilę przeglądu sytuacji. Ale nie
tego też nie należy się dziwić, że wy idą do szturmu na bastion wyspiarski o to chodzi nam w tej chwili. Chcieliśstęp piłkarzy niemieckich został poza szeregi kontynentalistów z wiarą, że my raczej poświęcić uwagę rozgryw
granicami Rzeszy oceniony rzeczowo co nie udało się jednemu, powiedzie kom o mistrzostwo Anglji, krystalizu
z uznaniem, jednak bez entuzjazmu, się może drugiemu. Dziś już nasuwa jącym się coraz wyraźniej. Trzebaby
faktycznie jakiegoś szczególniejszego
Informacje 1 karty wstępu są do nabycia we wszystkich więk
gdyż do tego nie było powodów!
się pytanie, na kogo padnie kolejka w pecha, by znajdujący się na czele Sun
szych biurach podróży. Żądajcie prospektu od Delegata KomiteREHABILITACJA ITALJI
przyszłym roku?
derland w drugim etapie nie potrafił utu Organizacyjnego Olimpjady Zimowej, Warszawa, Zgoda 12 m. 10
Gdy mowa już o Anglikacii i konty
Właściwie należałaby się ona na trzymać przewagi, która dzisiaj uwi- '
nencie, to dziś z perspektywy lat szym przyjaciołom Węgrom. Utrzymu 'docznia się w pięciu punktach. Szanse ■
stwierdzić wypada, że Włochom stała ją oni od wielu lat kontakt z pilkar- są o tyle niezłe, że konkurencja gra
się właściwie krzywda. Larum, jakie stwem angielskiem, jest więc rzeczą nierówno. Inaczej jest na dole. Nic nie
podniosła prasa angielska w związku niezrozumiałą, że Węgrzy nie zdołali uratuje, zdaje się, najpopularniejszej
ze zbyt energicznym upustem tempera dotychczas uzyskać zaproszenia do
na kontynencie — Aston Vilmentu ze strony południowców, przy Anglii, tembardziej, że wypadałoby drużyny...
ly przed spadkiem. Mimo licznych za
ćmiło wspaniały ich sportowy wyczyn. wziąć rewanż za klęskę poniesioną w kupów tkwi ona wciąż na ostatniein
Mając w pierwszej połowie na barkach Budapeszcie w 1934 r. (2:1 dla Wę miejscu.
trzy bramki Włosi nietylko nie zała gier).
ŁÓDŹ, ».XII. — Tel. wt. — Reprezentacja męskiej okręgu warszawskiego o puhar PZGS.
Mecz Aston Villy z Arsenałem nie Łodzi na czwórmecz koszykówki Warszawa— Z anonsowanych trzech spotkań, jcinego ko
mali się, ale po przerwie przeszli do
Należałoby sobie życzyć, by Wę
— Poznań — Łódź w dn. 5 i 6 stycz biecego i dwa męskich, odbyto się tylko je
huraganowego ataku i doprowadzili grzy dostali jaknajszybciej wyzwanie, schodzi ze szpalt prasy. Zakończył on Kraków
nia w Łodzi zostanie nominowana dopiero dno, a mianowicie panów AZS — Warszawian
spotkanie do stanu 2:3! Wynik ten u- szkoda nawet, że nie stało się to w ro się zwycięstwem Arsenału w stosunku w dniu jutrzejszym. Kpt. Zw. ŁOZGS p. ka, zakończone po wyrównanej walce zwycię
zyskali grając prawie przez cały czas ku bieżącym. Reprezentacja ich znaj 7:1. Nie byłoby w tem nic nadzwyczaj Szwed po dzisiejszych zawodach puharowych stwem akademików w stosunku 30:27 (19:10).
AZS grał znacznie słabiej, nłż w ostatnich spot
w dziesiątkę, gdyż Monti, kontuzjowa duje się w doskonałej formie, łączy w nego, gdyby nie fakt, że siedem zwy wyrobił już sobie sąd o przyszłej reprezenta kaniach
międzynarodowych, co sę tlomaczy
która będzie wyglądać przypuszczalnie
ny w pierwszym okresie gry, po przer sobie misterną technikę, pomysłowość cięskich bramek strzelił jeden gracz, cji.
następująco: Owczarek, Rybarczyk. Przygon- brakiem zdyskwalifikowanego Kowalskiego oraz
wie wogóle nie wyszedł na Boisko! A akcji, temperament i ambicję. Taka dru mianowicie Drake, którego nie wysta ski. Pile, Zalasiewicz (wszyscy IKP), Hoły- Lutza i Leinwebera.
AZS przeważał znacznie spoczątku, ale gra
co byłoby przy współudziale Monti‘e- żyna pokazałaby napewno nad Tamizą wiono przeciw Niemcom. Co byłoby szewskl, Kopczyński (WKS), Miller, Fiszer,
jąc bez zmian, pozwolił Warszawiance pod
go? Czy dumny Albion wyszedłby wów coś więcej, niż obronę bramki w sied było, gdyby Drake grał 4 grudnia w Borowski, Kosmala (ŁKS).
ciągnąć wynik. Punkty dla AZS uzyskał! Greli
•
Londynie — na ten temat szkoda się
czas również obronną ręką? Przecież miu graczy.
W dalszym ciągu mistrzostw Warszawy w 12, Kurek 9, Nowakowski 5, Płachecki 4, dla
zastanawiać, natomiast warto poświę mikstach,
druga połowa była okresem nieprzer
zorganizowanych na sali w Domu Warszawianki — Adach 9, Sawoniak 7. WiśZanim Madziarzy przeprawią się
n ewskl 6, Wojewódzki 3 i Szenfeld 2. Sę
wanej ofenzywy italskiej, a biedny przez kanał, ujrzymy prawdopodobnie cić kilka słów zachowaniu się graczy Akademickim, spotkania wyłoniły finał stów dziowali
pp. Poroszewski i Gradziuk.
Aston Villy, którzy natychmiast po me poszczególnych grup, a mianowicie w I za
Hibbs miał pracy powyżej uszu!
piłkarzy angielskich na wybrzeżu kon- czu złożyli Drakowi gratulację i ofia kwalifikowały się pary Piotrowska H. — Słyk
Pozostałe spotkania męskie Polonie —
Ostra gra Włochów wywołała na tynentalnem. Zaproszenia do Francji i rowali swemu pogromcy „historyczną (AZS) i Gregotajtysówna — Obuchowicz YMCA,
oraz kobiece, Polonia — Warszawian
(Polonia), w II — Bruszkiewiczówna — W r- ka przyniosły walkover drużynom Polonii.
wet u flegmatycznych Anglików pa Jugosławii zostały wprawdzie odrzu Piłkę
“
,
wyrywszy
na
niej
uprzednio
szytto (AZS) i Kamecka — Gregołajtys (Pol),
roksyzm oburzenia, który nie pozwo cone, jednak w styczniu rozpatrywana swe nazwiska. To jest gest sportowy, w
B. K.
III — Stefańska — Staniszewski (AZS) i
lił im już spokojnie ocenić technicz będzie w Londynie sprawa wyjazdu re którego nadaremnie szukalibyśmy na Stanklewlczówna
— Zgliński (Pol).
nych kwalifikacyj przeciwnika. Dziś z prezentacji do Belgji, a w dalszym cią-J kontynencie!
Tak więc narazie sukces w równej mierze
przypadł parom AZS i Polonii. Do najciekaw
dystansu wielu miesięcy na sprawy te gu i Wiednia.
szych spotkań należały walki eliminacyjne
ODPOWIEDZI REDAKCJI
spogląda się spokojniej, to też może
NA HORYZONCIE - PUHAR
Niemcy otrzymali już oficjalne za
zakwalifikowanej do finału pary polonistów
nie bez racji zapytuje jeden z dzien proszenie rozegrania w przyszłym ro
■Mistrzostwa są w pełnym biegu, jed Gregotajtysówna — Obuchowicz z parą MaP. St. List. Kraków. Jak słusznie się
nikarzy szwajcarskich, czy piłkarze ku meczu ze Szkocją w Glasgowie. nak Anglików emocjonuje dzisiaj już kabl, Rajzmanówna — Rembaum oraz AZS,
Pan domyśla — Andrzej Ługis jest to
— Kozłowski.
angielscy są znów takimi barankami? Szkocja grała dotychczas z Niemcami „puhar“. 11 stycznia wkraczają w ak Holfeirówna
WYNIKI:
StankiLwiczówna — Zglinsk!
Przecież sami szarżują oni w sposób, jeden raz w Berlinie w r. 1929 z wyni- cie kluby wyższej Ligi. Przed tygod (Pol.) — Finkelsztejnówna — Behagen (Mak.) pseudonim. Nazwisko autora będzie
niem odbyło się losowanie, trwało ono 2:0; Bruszkiewiczówna — Wirszyłło (AZS)— zapewne ujawnione dopiero po skoń
Ańska _ Szwej (Mak.) 2:0; Holfeierówna —
niecałych 8 minut (!) i przyniosła wielu Kozłowski
(AZS) — Damska — Staniszewski czeniu powieści.
drużynom przykre rozczarowanie.
(Żoliborz) 2:0; Oregotajtysówna — Rembaum
Przedewszystkiem więc los skojarzył (Mak.) 2:1; Stefańska — Staniszewski (AZS)
żuchlinerówna — Hager (Mak.) 2:0; Łudwanaście klubów pierwszej dywizji, —
kasikówna — Wittenberg (Pot.) — Grcgołajznaczy to, że już za pierwszym zama tysówna — Krause (Żoliborz) 2:0; Gregolal— Obuchowicz (Pol.) — HolfeierówMrogała, bramkarz Amatorskiego K. się na treningach Otta, mistrz zauważył chem sześć z nich pożegna się z naj tysówna
ńa — Kozłowski (AZS) 2r0; Stefańska — Sta
bardziej
atrakcyjną
konkurencją.
As

S. (Chorzów II), otrzymał ponętną o- fatalną omyłkę... (hr)
(AZS) — Łukasikówna — Witten
ton Villa ma prawdziwego pecha! Na niszewski
berg (Pol.) 2:0; Piotrowska H. — Słyk (AZS)
fertę ze Lwowa z Pogoni. Piłkarz zwró
NIECHCIOŁ W ŚLĄSKU
dokładkę
do
wszystkich
nieszczęść
do

—
Wiewiórska
— Kwast III (Pol.) 2:0.
'"
cił się już o zwolnienie (które — na
Niechcioł, pomocnik K. S. Stadjon z
jako przeciwnika silny Hudders
•
wiasem mówiąc — chyba nieprędko u- Chorzowa I, pupil trenera Otta, roku stała
W sali CIWF‘u na Bielanach rozpoczęły się
field.
Finaliści
z
r.
1934
Manchester
zyśka). (hr)
jący na przyszłość wielkie nadzieje, City i Portsmouth tworzą znów inną w sobotę rozgrywki koszykówki kobiecej i
stara się o zwolnienie z macierzystego parę. W myśl tradycji ostatni zwycięz
RUCH PRZEGAPIŁ OKAZJE
klubu, chcąc przejść do ligowego Ślą ca puharowy powinienby odpaść już
Fakt wstąpienia Pogodzika (Silesia ska ze Świętochłowic, (hr)
za pierwszym występem. W bieżącym
t 'karze niemieccy spisali się w sto- Ryibnik-Paruszowice), do K. S. Śląsk,
REWANŻ NAPRZÓD — RUCH
Najbliższy numer „Przeglądu
; . -y Anglii bardzo dzielnie, okazali się wywołał pewien kryzys w zarządzie
Rewanż sensacyjnego meczu Naprzód roku do tego zdaje się nie dojdzie,
fair, dżentelmeńskimi sportowcami, Ruchu! Okazuje się bowiem, że gracz — Ruch, który przyniósł kompromitu gdyż Sheffield Wednesday jedzie do Sportowego“ ukaże się w czwar Znana Aspirina „Bayeri
któi :y umieli z honorem przyjąć go ten zgłosił się początkowo do klubu jącą porażkę mistrzowi, odbędzie się Creve Alexandra, gdzie nie zostanie
jest obecnie wytwarzana
tek,
dnia 2-go stycznia rano.
chyba
na
placu!
rycz klęski i — na tem koniec!
hajduckiego i został odprawiony z ni- już w dniu 6 stycznia na stadionie d-ra
w kraju. Jako znak dobroci i
Na zakończenie jeszcze mała „cy
Jeśli więc fachowcy niemieccy z sa czem. Kiedy jednak Pogodzik wybił Grażyńskiego w Hajdukach, (hr)
Pp. korespondentów zamiejs i tożsamości widnieje na opa
ferka“. Znawcy wyliczyli, że w czasie
kowaniach i tabletkach krzyż
cowych
prosimy
o
przygotowa

meczu Arsenal — Aston Villa uwijało
bayerowski.
się na boisku 22 graczy ogólnej warto nie materiału z dnia Nowego Ro
ści 110.000 funtów (ok. dwa i pól mi
liona złotych). Suma ta starczyłaby ku do telefonicznego serwisu
bodajże na wykupienie całego polskie w środę wieczorem (jak w każd
Do nebyciu ws wszystkich «pfekeds.
w Garmi-sch-Partenkrrchen. Organizowana na zlecenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 4—18/11.1936. Cena zł. 300.
go piłkarstwa.
Cena ta 4 f»bl. obecnie już
Zapisy w kolejności zgłoszeń FRANCOPOL Mazowiecka 9, tel. 206-73. Ilość miejsc ograniczona.
ą niedzielę).
tylko ZŁ 0.«, za 20 tabl. ZI. 2.»
N. S.

Od meczu Anglia — Niemcy (Lon
dyn 3.0) upłynął taż prawie miesiąc.
Mimo- to niepokoi on wciąż jeszcze umrsly międzynarodowej prasy. Dzien
nikarze spod neutralnych znaków ko; ystają, chętnie z epizodów londyń
skich, by poprzeć, czy zwalczyć pew
ne tezy z dziedziny teoretyki piłkar
skiej, prasowcy niemieccy, wziąwszy
ra wiele miesięcy wprzód gwałtowny
rozpęd, nie mogą się wciąż jeszcze za
fzymać i dojść do równowagi. Pła
wią się więc w wspomnieniach zwią
zanych z „historyczną“ datą 4 grudnia,
a anmją, polemizują, robią nowe od
krycia, uwypuklając szczegóły i szcze
góliki...
W ten sposób tworzy się zwolna do
koła jednego meczu cała literatura,
i'rzyczem nie brak też momentów ko
micznych. Znany tygodnik piłkarski
..Der Kicker“, wypisawszy bezpośred
nio po zawodach coś około 20 spra
wozdań naświetlających batalję lon
dyńską z różnych perspektyw, zapom
niał podać choćby w jednem z nich...
cyfrowy wynik 0:3.
Rekord w tym długodystansowym
■' yścigu bierze jednak oficjalny orgkn
berliński. Redaktor jego pokrywa ar
tykułami maratońskie przestrzenie.
Nic zresztą dziwnego, wygłaszał u-rzednio tyle apodyktycznych poglą
dów. te dzisiaj, gdy przemawiają już
suche fakty, trzeba uciec się do zawi
le — o zgrozo! — talmudycznej kazuistyki, by wykazać, że czarne jest
czerwonem, a czerwone — czarne-tn!
Główny trabant niemieckiej myśli
piłkarskiej nie znosi sprzeciwów! Każ
da kjytyka zagraniczna, która pozwala
sobie na trzeźwą ocenę i nie dochodzi
zatem do konkluzji, że mecz londyński
był epokowem wydarzeniem, doprowa
dza go do białej wściekłości. Rzuca na
lewo i prawo gromy, przyczem szcze
gólną niełaską cieszy się Austrja.
Niema w tem zresztą nic dziwnego!
W mentalności totalistów jest cala ta
Austrja, jakąś „tragiczną pomyłką“, w
■ toczywistości bowiem powinna ona
dawno już tworzyć „Gau Nummer
Wli“ z własnym Gauleiterem i p. Nerzem jako najwyższym komendantem
piłkarskim. Krytyka z tej strony jest
zatem rówoznaczna ze zdradą główną,
dla której rfe może być pardonu.
O TRZY LATA ZAPÓŻNO
Replikę w tej materii na żółciowe
■wylewy berlińskie możemy spokojnie
zostawić wiedeńczykom. Dla postron
nego obserwatora jedno jest natomiast
jasne, a mianowicie to — że Niemcy
nieco się spóźnili! Gdyby tak wynik
0:3 uzyskali w Londynie przed 1932 r.
byłoby to faktycznie wydarzeniem epokowem, godnem ogólnego podziwu.
Z chwilą jednak gdy nastąpił on po
bezapelacyjnie lfcpszych występach Au
strii (3:4) i Włoch (2:3), to — bardzo
przepraszamy — ale doprawdy nie wi
dzimy powodu do zachłystywania się
z zachwytu, że pieczołowicie pielęgno
wał- i „eiaćkama" od lat jedenastka
R: zy przegrała tylko 0:3, a nie np.
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ASPIRINA^

czył wgórę nakład „Echa Stadjonu“... A „Me
ta“?... Pan Paweł zrobił błyskawicznie inne obli
czenie — długów swego wydawnictwa... Tfu!...
Co drugi numer zmienia drukarnie, płacąc wszę
dzie tylko zaliczki, a mimo to w ostatnich mie
siącach coraz trudniej powiązać koniec z koń
cem...
Tak... Dziobek był dość bystry, aby zrozu
mieć, że istnienie jego „organu“ zawisło na cien
kim włosku... Należało corychlej szukać jakiejś
furtki do odwrotu... Ale przedtem, przed rejtera
dą, zagramy jeszcze va banque! Jak już wielka
gra, to na wszystkich frontach! Paweł Dziobek
jeszcze w tym momencie nie spasuje! Stać go też
na wysoką licytację!...
iNerwiński złapał kolosalny szlagier—trudno.
Każdemu coś wpadnie w łapy! Jankowski zespo
lił wewnętrznie swój klub — też trudno! Zostaje
jednakże coś jeszcze... Jest jeszcze szansa na
odegranie... Ten się naprawdę śmieje, kto się
śmieje na końcu!... Charles Grant, Charlesem
Grantem, a utrzymanie się Piasta w.. Lidze swoj«ą
drogą!... Niewątpliwie drużyna, wpatrzona w Ar
gentyńczyka jak w bożka, trzyma się teraz moc
no kupy, jednak takich cudów niema, aby na me
czu z Zawieruchą skoczyli raptem powyżej wła
snej głowy... Jankowski twierdzi coprawda, że
spadek z Ligi nie jest dla niego sprawą zasadni
czą, ale to tylko dowód sprytu z jego strony, chce
się w ten sposób asekurować przed późniejszemi
atakami... A atak taki będzie!... Będzie w „Mecie“.
Żeby pan Paweł miał nawet na opłacenie dru
karni sprzedać ostatnią parę spodni!... Zresztą
znajdą się napewno ludzie, którzy w ten, czy in
ny sposób poprą kampanię „Mety“... Choćby
Szarża... A może i Horewnicki?... Zobaczymy...
Nie trzeba długo czekać... Za trzy dni Piast gra
z Zawieruchą... Kiedy Dziobek montował sobie w głowie plan
ostatecznego, generalnego natarcia na Jankow
skiego, sensację ogłoszoną na lamach „Echa Sta
djonu“ podawano sobie tymczasem z ust do ust.
Już o godziniû dziesiątej rano rozdzwonił się
telefon w mieszkaniu pana Nepomucena Szarży.
To usłużny Majner informował o niezwykłem
odkryciu redaktora Nerwińskiego.
Szarża, jak wiemy, nie uznawał prasy, więc
Majner byl pierwszym krukiem, który mu wykrakat tę ponurą nowdnę. Niefortunny pojedynkowicz żachnął się narazie, nie chcial słuchać. Co

go obchodzi „Echo Stadjonu“ i wszyscy „gaze legami naprowadziły go na właściwą drogę. Zro
ciarze“ wogóle! Ciekawość jednak przemogła zumiał, jakie zrobił głupstwo odchodząc z klubu
„żelazne zasady“. A Majner mówił, mówił, za i zdecydował się wrócić...
chłystywał się, piał, tracił głos z emocji. Do
— Omyliłem się — powiedział kiedyś szcze
piero, gdy krzyknął: „...Jankowski to naprawdę rze do Pralika. — Prezes jest faktycznie byczy
niezwykły człowiek! Oceniłem to odrazu i zdaje chłop!... Czuje sport, może wszystkich innych
się, że zaznaczyłem wówczas na bridge‘u u me prezesów nosić w kieszonce od kamizelki! Tyl
cenasa Zgody“... pan Nepomucen odpalił mu z głę ko... czy myślisz, że nie będzie żądał ode mnie
bi serca:
przeprosin?...
— Co mi pan tu będzie plótł jakieś bajdy! ■
— Skąd-że? Warjat jesteś? Widzisz, jeszcze
Mam ważniejsze sprawy na głowie! Dobrze, do nie poznałeś prezesa tak, jak ci się zdaje! Jemu
brze, niech sobie będzie niezwykłym i Grantem, idzie tylko o prawdę i serce dla klubu, a gwiżdże
ale do stu djabłów co mnie to wszystko obcho na różne fasony! Przyłaź do nas, podpisz zgło
dzi?!... Przepraszani, jestem zajęty, żegnatn szenie i załatwione! No, a jeżeli nic chcesz
pana!...
przyjść, to przyślij list! Zobaczysz, jak teraz za
Majner usłyszał trzask rzuconej z furją słu gramy razem!...
chawki i aż zanucił sobie z satysfakcji, że doje I
Więc Felek niósł właśnie ów list, kombinując,
chał Szarży do żywego.
czy zdążą go zgłosić ponownie do Ligi przed me
Pan Nepomucen rzeczywiście nie wiedział po czem z Zawieruchą. Pokaże teraz na co go stać’.
tej rozmowie co z sobą począć. Poprostu bal się Wypruje z siebie wszystko, aby obronić swój klub
v’yjść na ulicę, żeby nie natknąć się na jakiegoś przed spadkiem! W ten sposób zrewanżuje się
jadowitego znajomka! Psiakrew!... Wystawili go Jankowskiemu za świństwo, które wobec niego
na dudka z tym pojedynkiem, teraz znów nowa popełnił!... Kreska dobry, ale on, Felek, odda na
heca!... Ileż to razy głośno i publicznie oświad tym meczu całą duszę! Zresztą, niech będzie na
czał, że jego zdaniem Jankowski nie ma o pilkaY- wet rezerwowym, jeśli prezes uzna, że Kreska
stwie zielonego pojęcia!... Ileż to razy, powołując w lepszej formie...
się na fakt, że kiedyś grywał w rezerwie Surmy,
Wsiadając do tramwaju kupił „Echo Stadjo
klarował mecenasowi Zgodzie, aby nie pozwolił nu“ i zaledwie rozwinął gazetę, zatkało go
Argentyńczykowi tak arbitralnie zabierać głosu w gardle..... Karol Jankowski = Charles Grant“!-.
w sprawach technicznych, aby nie dopuszczał do
— Rany Boskie! — jękną! chłopak, aż spa
jakichś „dzikich“ eksperymentów na ciele Pia rzano nań ciekawie ze wszystkich ławek.
sta!... Niech to pioruny zatrzasną!...
Felek czuł, jak napływa mu do twarzy gorą
No, ale zobaczymy — doszedł wreszcie do tej ca fala krwi. Od dawnych, niepamiętnych cza
samej pociechy co i Dziobek — czy ten obieży sów nie było mu tak wstyd i tak przykro...
świat zdoła przeciwdziałać spadkowi klubu z Li
— Co ja narobiłem, — gadał bezgłośnie sam
gi! To będzie dopiero próba klasy! Był zawodo do siebie — co ja narobiłem!... Charles Grant!...
wym bramkarzem w Argentynie, mógł być, cóż Lepszy od Zamorry!... A ja mówiłem do niego,
z tego ostatecznie wynika? Sens rzeczy polega jak do frajera!... Rany Boskie, jaki wstyd!... Nie.
teraz przecież na czem innem! Albo klub należy nie mogę tam wrócić!... Koniec z Piastem.. Jak
do ekstraklasy, albo nie! Jeśli dostaje w skórę, ja mu się pokażę na oczy?... Niema co nawet wy
jeśli spada z Ligi, niema co gadać o zamorskich, syłać listu... I to teraz, napisali teraz, kiedy ja..
a do tego dawnych i niesprawdzonych napewno O tany... Taki słynny facet, a ja...
dokładnie wyczynach pana Jankowskiego!...
Redakcja „Echa Stadjonu1 poraź drugi już.
Zobaczmy jak przyjął do wiadomości rewe choć nieświadomie, zgrzeszyła wobec tego po
lacje o przeszłości sportowej pana Karola — Fe rywczego i ordynarnego, ale dobrego w grunt >
lek Konterski. Biegnąc rano do fabryki, niósł rzeczy chłopaka. Pierwszy raz odciął mu powrót
w kieszeni list do klubu, w którym prosił o reak do Piasta Midorowicz, teraz, już niemal na progu,
tywację w prawach członka. Wizyta w Piaście osadził go swoim płomiennym artykułem Nerwpodczas transmisji klęski budapeszteńskiej, za Nerwiński...
chowanie się prezesa i późniejszo rozmowy z ko
?C. ’d. n.L

Akndrzet Ługis

WIELKA ĘRA
Fnwie&E z tycia piłkarzy

50)

ROZDZIAŁ IX.
Redaktor Nerw-Nerwiński nie pozwalał nor:■ alnie dawać w „Echu Stadjonu“ większych tylułów, niż „jednopiętrowe“. To znaczy: tytuł
i podtytuł. Ale przy sensacyjnym artykule o Jan■wskim nie obeszło się bez trzech pięter:

^Człowiek o dwu obliczach
Karol Jankowski = Charles Grant
rczes Piasta światowej sławy bramkarzem
Rewelacyjne odkrycie redakcji „Echa Stadjonu".

Wieść ta spadła na miasto jak piorun, jak wieaonowa bomba lotnicza. Choć wybuch jej nie
■ »ociągnął za sobą ofiar śmiertelnych, jednakże
kontuzjowanych ciężej i lżej było bardzo wielu.
Na czele tragicznej listy „trafionych“ znalazł się,
łatwo zgadnąć, nieszczęsny pan Paweł Dziobek.
Ostatecznie kara za grzechy (redaktor „Mety“
mia jak wiemy, nieco poplamione sumienie), po
dobno przychodzi zawsze wcześniej, czy później,
ale to już było znęcanie się sprawiedliwości nąd
aikłanym we własne głupstwa człowiekiem.
', <ło się jedno po drugicirr: wybór Jankow
skiego na prezesa Piasta, nieudana kombinacja
z Konterskim, potem wsypa budapeszteńska, no
i teraz ten piekielny sztych Nerwińskiego!...
Wziąwszy do ręki numer „Echa Stadjonu“, pan
Paweł uśmiechnął się w pierwszej chwili, węsząc
„robiony“ szlagier. Ale, już po przeczytaniu
wstępu i obejrzeniu olbrzymich fotografii Janko
wskiego jako Charlesa Granta, zrozumiał, że nie
ma mowy o sztucznej sensacji, że to wszystko
prawda niezbita, najoczywistsza. Prawda miaż
dżąca jego, Dziobka, pod każdym względem.
I jako redaktora i jako wydawcę i jako znawcę
ludzi! Poderżnęli mu gardło. Nie zabili, żyje jeszicze. lecz z poderżniętem gardłem. „Karol Janko
wski = Charles Grant“!... Łatwo ocenić efekt takicj cudownej przemiany, łatwo zdyskontować ją
h na rynku sportowym i obliczyć o ile tysięcy sko-
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Porcja przykrych rozczarowań
na meczu bokserskim Warta-Polonla 9:7 w stolico
Ogłoszono
9:7—
dla Wairty, na
—---- ,— wynik
--------..»lale skutecznemi i całym ciężarem cia- tować boksera przytomnego niż takie
SPRAWIEDLIWY BYŁBY REMIS
11:3. a_ 12:4
12:1 najlepiej odda-] la zadawanemi z premedytacją ciosa- go, który walczy już tylko instynk
fingu byle
było 11:5.
Sipiński rzuca się z mi ejsca do ata
.4------ „ł. sil mistrza Polski ..i m| Nawet Karpiński i Kruszyna zosta tem. Wówczas trzebaby zmienić cel ku, ale Janczak trafia często lewym
wałoby stosunek
Polonii. Warta wciąż jeszcze pozosta- wili wrażenie groźnych pięściarzy, któ ataków: zamiast w szczękę bombardo prostym, poprawia prawym sierpem
y. bezkonkurencyjną drużyną, choć rych nie wolno lekceważyć.
wać w korpus, ale tego Koziołka je anemicznie ale celnie. Sipński jest jak
braik Majchrzyckiego, metylko jako bo
BRAWO SĘDZIA!
szcze nie nauczono.
by ogłupiały tym niespodziewanym za
ksera, ale i jako wychowawcy pozo
Sobkowiak utrzymuje stale półdy- wrotem walki, przegrywa też tę rundę
Po raz pierwszy oddawna widzieli
stawi! niezatarte piętno. Skończyło się śmy na ringu sędziego, którego widać stams, krótfciemi unikami paralżuje pro i dopiero w drugiej rezygnuje zupełn e
hołdowanie technice i precyzji, skoń było tylko wtedy, gdy wałka wyma stę dlugorękiego Wejmana, prze ciągle z techniki, wbija się w przeciwnika ca
czył się boks, jako sztuka samoobro gała interwencji. Sędzią tym był p. naprzód, zapędza polonistę w rogi i tu lem ciałem, jakby klinem, bombarduje
ny. Silną pięść rozkwita jako godło pię Kupfersztein. Potknięcia jego zupełnie zasypuje go dotkliwemi serjarn: ha- go i dopiero pod koniec pozwala upo
leiarstwa Wairty.
zmnimiale nrrv
tak Wysokiem namipzrozumiałe
przy tak
naipię- ków. Warciarz bardzo dobrze też ri- rządkować ten chaos Janczakowi. W
1| ciu walk można policzyć na palcach. ‘ postoje i tartruje i przez cały czas trzeciej rundzie Janczaik jest wyraź
WARTA ZMIENIA STYL
Naiiralnie „pokutuje“ jeszcze w.1 M. in. zbyt pobłażliwie
------ i--*» traktował faule jest panem sytuacji, dając pokaz pięk- nie zmęczony niszczycielską robotą
Warcie dawna technika daje ona ak- Małeckie,go. Decyzje sędziowskie były nego zwycięstwa na punkty i zupełne- Sipińskiego: ciosy jego są bezsilne. Si
cjom ‘pięściarzy Warty solidne podsta- "Ż0™1 be? zarzutu- .Janczak nie za- go sparaliżowan
spa-**’— a’ przewagi
— -* zasięgu piński atakuje nadal z pasją z jaknaj..„„,n u przeciwnika.
wv Czasami nawet dochodzi do zło- s,uży< może na zwycięstwo nad Sipin- ramion
bliżej, być może boleśnie, ale nie czy
w c^aZhura te?h°S?kL ^o^weSs,
by'? remisowa ale. nie
>ŁATWE
ATV
ZADANIE MAŁECKIEGO
sto, nie po boksersku. Na zwyc ęstwo
tj
w
i
IViaiecKi
zasypuje
grauem
Małecki
gradem ciosow
ciosów za Janczak nie zasłużył.
fdy bokserzy są... zmęczeni ostrym a'
takiem i pozwalają sobie na wypoczy,.odegr®. rrolę stepującego Rogalskiego, Vogta. któInne walki zasługują conajwyżej na
ii zasugei
technika, mz Sipiński fajtera. To musi ry nie broni sę szkolą poznańską. W podanie wyniku: Fabisiak remisuje z
zasugerować metylko tłum ale i sę-.; pierwszej runuzie
rundzie Vogt
prze- Kruszyną. Szymura wypunktowuje Po
vugr ma też
icz pizcZ pewną przesadą
przesada można nawet popo-1, dziów.
-. tycn
4
.—u wy-| ALE WID0WNIA _ BEZ ZMIAN> I wagę punktową, ale stały atak Małec smyka przyczem sędzia powinien był
wiedzieć, że w
momentach
kiego odnosi rezultat: ciosy dochodzą walkę przerwać już w drag ej rundzie;
tchnienia, wygrywają warciarze swej
TRENER NORWESKI HARALD SANDVIK
walki. Kultura zabijaków stoi bowiem; Widzów było dużo i dość niesfor-■ coraz częściej i Vogt zaczyna krwa- Posmyk miał bowiem poważną kon
w Poznaniu jeszcze na niskim pozio-i' nych. Nie widzieli żadnego faula war■ wić. W trzeciej rundzie Małecki wal tuzję twarzy. Karpiński wreszcie wy już przybył do Krakowa i został „złapany" przez naszego foto
szaw
aków,
każdy
pseudofaul
poznańczy
jeszcze z minutę i Vogt ratuje się punktowuje Sowińskiego.
mie. raroają
Parodią ootesu,
boksu, zwłaszcza aia
dla
. •—, ’----- 7 .. KT -------------------grafa w lokalu P.Z.N., gdzie odbierał instrukcje
tych, którzy pamiętają dawnego Sipiń ”yków kwitowali gwizdami. Na szczę: trzyma nem. Potem polonista słabnie,
St. Rothert.
ale Vogt jest tak wyczerpany, że też
skiego. była np. jego walka z Jancza- scle n'e *p’^on
niri’01 Ó
już na nic się nie może zdobyć.
kiem. Parodią były też ataki Kajnara, |
DWA TRIUMFY GOŚCI
TO NIE TEN KAJNAR
jozpoczynane szerokiemi niecelnemi ’ Ciekawa była walka Krysika i KoKajnar, który oddal punkty na wa
ciosami. kończone obszernym, ogłusza z ołka. Koziołek bezskutecznie swemi
jącym swingiem. Fajterem był też Sob-! dtogiemi rękami usiłował powstrzy- dze, zdobył je w ringu. Z pasją rzuca
kowiak, fajterem i chyba Szymura czy mać napór polonisty. Krysik nurkowa« się na Łukaszewicza, niestety, atakuje
Kruszyna. Dawną szkole reprezento- ■ Pod prostemi i bombardował warcia- tylko doskokami, tak, że nie potrafi
wał Koziołek, którego atutem jest jed-' rza. W drogiej rundzie gdy przewaga rozbić szczelnej zasłony polonisty,
nak też silny cios i Vogt, któremu1 Krysika była wyraźna, Koziołek co- choć prawe swingi trafiają. Na począ*
Kraków, 28 grudnia
— A kiedy Europa środkowa
Marusarz i Czech — (..Fabelhafte
jednak daleko jeszcze do takiego Po- i fając się ze zwarcia zadał serję szyb- ku drugiej rundy Kajnar puszcza wv
Harald Sandvik będzie może je- Springer“) — znają ich w Norwe wam dorówna?
lusa czy Sipińskiego. To też jx>rażka I kich haków, z których ostatni powalił ruch lewe proste, ale widać ten łatwy/
— Może „już“ za 10 lat, mówi
jego, jedyna czysta i zasłużona poraź i Krysika na deski. Za chwilę polonista sposób zwycięstwa nie odpowiada je- szcze kiedyś mistrzem Olimpiady. gii i liczą się przy układaniu „pre
go
temperamentowi,
bo
przechodź*
ka pięściarza Warty, nie dyskredytuje I wisiał w sznurach, a potem znów po
Sandvik z uśmiechem. Znać jednak,
’ A może zwycięży w wielkim kon- liminarza“ na Garmisch.
tej szkoły.
walony został na deski i gong przer znów do bijatyki. Pod koniec widząc■■ kursie Holmenkollen. Stanie się slaA jak ten preliminarz wygląda? że nie wierzy w to bardzo. W głę
wał wyliczanie. W trzeciej rundzie bezowocność wysiłków i Czując parę5 wnym, dziesiątki reporterów ubieDOBRA POSTAWA POLONII
W kombinacji Norwegowie po bi duszy wierzy w niezachwianą
Krysik znów był nokdaun. Ale od tej dotkliwych ripost Łukaszewicza, który
Polonia bvła w swoim stvlu dosko chwili choć był oszołomiony nie dal wreszcie decyduje się wykorzystaćJ gać się będzie u niego o wywiad. winni wygrać. Mają tutaj takie trzy potęgę rodaków na nartach.
Przechodzimy do planu pracy w
nalsza, niż na mistrzostwach Warsza się już zwalić z nóg Jest to zjaw sko_zaperzenie
Hagen,
______ _ Kainara,
___
poznańczyk ucie-\ I wówczas stanie się tak, jak to już nazwiska, jak Oddbjórn
wy. Nie znaczy to by była doskonała.
raz było z Tunney‘em, kiedy to zdo trzykrotny zwycięzca z Holmen- Zakopanem. Spoczątku zapozna-’
Ale kondycja fizyozna, wytrzymałość dość powszechne. Łatwiej jest znokau ka się do fauli.
był mistrzostwo pięści.
kollen, mistrz FIS-u, Hoffsbaken i nie się z zawodnikami, zorientowa
i dokładne wyzyskiwanie swych wa---------------Wtedy na wielkich płachtach Oesterlóft. W konkursie skoków nie się w ich możliwościach, a po
lorów i szans stało na dobrym pozio-! Nie było dobrego humoru w obo£le
»„.«««kać Piłata <ii JKatowic, ale na1 pism pisano u góry „Bokser-Filo- trzej Norwegowie — Birger Ruud, tem praca w terenie. Codziennie
oboźie lj sprowadzać
m e. Zabnaka Małecki młócił pięścią- Warty po meczu z Polonią. Zupełnie I meczu ze___
Skodą
będzie on w niedzielę< zof“. Gdyby Sandwik został mi- Reidar Andersen i Alf Andersen nie rano biegi. Potem przerwa i popo
____ L,2jie
nu w zabóijczem dla zwykłego śmier- bez humoru był Sipiński.
Iw
i w Poznaniu. No i Rugafism
Rogalski walczyć
napisanoby
niechybnie powinni natrafić na specjalnie sil łudniu skoki. Codziennie można
• ■ Voigta.
” • ■
"
•
do• ; strzem,
teiruka tempie przez dwie i pół rundy. | — Prawa ręka tak mnie bolała, że będzie zamiast
Rogalsk:
Ł ; aszewicz ani na chwilę nie obni- ; źa-dnej akcji nie mogłem rozwinąć. O meczu ze Skodą będzie już miał rękę, i „Narciarz-Filolog “. Pod tym sążni- nych konkurentów. Mogą im zagro skakać, ale nie więcej niż cztery 1
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Tesseyre, Koch, Głodkiewicz, Kozprojektu wyślemy po 4 ludzi do 17
DWA MOMENTY Z MECZU BROUILLARD-ROTH W PARYŻU
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droń, Woyna, Bandura, oraz Bronisław
Roth lokuje prawy sierp na twa
Krótki crochet Brouillarda do
wiedził jako reprezentant związku i 50 km., oraz sztafetę. Dwu ludzi 1
Czech i Orlewicz, o ile otrzymają poz
tworzy rezerwę w biegach; do
chodzi celu.
rzy rywala.
I. Hillo, wiceprezes FTS.
wolenie kierownika grupy olimpijskiej.
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obozu — mówi p. Hillo po powroGoesta Jansson.

Harald Sandvik w Zakopanem
Rozmowa z trenerem narciarzy po słtich

Finowie zadowoleni z formy

MAŁECKI (POL.) I VOGT (WAR.)
Rezerwowy poznańczyk został pokonany.

BOKSERZY W MUNDURACH
Są to: warciarz Kajnar i polonista Posmyk.

PIERWSZE REGATY ŚLIZGOWCÓW ŻAGLOWYCH
odbyły sie w tym sezonie na jeziorze Rangdorfskiem w Niem
czech.

Prenumerata wraz z przesyłką pocztową w kraju oraz w Czechosłowacji, Austrii i Węgrzech w m-cu grudniu 1935 i styczniu 1936 Zł. 1.50 miesięcznie. W innych krajach europejskich oraz
zamorskich Zł. 2.20 miesięcznie. Cena ogłoszeń: za wiersz wysokości 1 mm., szerokości szpalty red. Zł. 0.80, poza tekstem Zł. 0.40.
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