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CENA DLA CZECHOSŁOWAC^

PADŁ
Kusociński odbiera pałeczkę od Kuźmickiego w biegu sztafetowym 4x1500 m, rozegranym podczas przerwy
Liga—Lipsk w Warszawie. W biegu iym sztafeta Warszawianki w składzie Skowroński, Puchalski, Kuźmicki i Kus
ustanowiła nowy rekord Polski w czasie 17:00.4.
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Ruch nie dal sobie wyrwać

Kraków, 4 czerwca.
Niedziela wczorajsza była swego rodzaju przełomową,
nietyle ze względu na ilość startujących wszystkich 12
klubów ligowych, ale ze względu na wyniki, które w
każdym razie można do pewnego stopnia uważać za
ostatnie słowo, wypowiedziane przez niektóre drużyny.
Do nich zaliczyć należy przedewszystkiem zwycięstwo
Kuchu nad Garbarnią, przez co trudno już myśleć w tym
roku o wydarciu Ślązakom w Lidze prymatu.
W ogólności dzień wczorajszy nie można uważać za
szczęśliwy dla drużyn krakowskich, z których aż trzy prze
grały. Jedynym wyjątkiem była Wisła, która pokonała
Strzelca w Siedlcach w pięknym stosunku. Cracooia po
niosła niespodziewaną w stolicy porażkę, podczas gdy
Garbarnia i Podgórze przegrały zasłużenie.
Poprawiła sobie wybitnie swą formę i pozycję w tabeli
Warta, dzięki zwycięstwu nad ŁKS‘em oraz Pogoń, bi
jąc nieznacznie Legję w ostatnich sekundach.

Ostatni zespół w Lidze Warszawianka poprawił się,
dzięki pozyskaniu Sroczyńskiego i wysunął się już na
przedostatnie miejsce, zmieniając się pozycjami z Pod
górzem.
Obecnie tabela ligowa przedstawia się nast.:
Punktów Stos, bran
Nazwa klubu
Gier
32:6
11
Ruch
6
9
17:10
7
Garbarnia
8
12:7
Wisła
6
8
11:9
8
Polonja
8
11:11
7
Ł. K. S.
14:12
Warta
6
6
5
6
8:7
Pogoń
6
10:13
6
Cracovia
7
5
6:9
Legja
5
7:13
Strzelec
8
6
6:19
Warszawianka
4
8
4
7:24
Podgórze

Ruch - Garbarnia TA (3:0).
W. Hajduki, 3 czerwca, (tel.) Jeszcze nigdy ża
dne zawody piłkarskie Ruchu na Śląsku nie oglą
dały takich tłumów publiczności, jakie właśnie
zebrały się na meczu Kuch—Garbarnia.
Ponad 12.000 widzów
ze Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowa, Biel
ska, Śląska Cieszyńskiego i innych miast, całemi
wycieczkami zjechało się na emocjonujące zawo
dy do W. Hajduk. Nic dziwnego. Stawka meczu
była bardzo wysoka, albowiem zwycięzca zapew
nił sobie „prowadzenie!' w Lidze, a że obaj prze
ciwnicy znajdują się w tej chwili w najlepszej
może ze wszystkich zespołów ligowych formie,
zrozumiałem jest, że spotkanie to wywołało tak
wielkie zainteresowanie.
Nawet występy mistrza! Austrji^ Admiry, w
Katowicach i w Król. Hucie nie zgromadziły
w obu dniach więcej, niż 2.000 osób.
Goście coprawda nie przyjechali z wielkiemi na
dziejami do W. Hajduk, albowiem drużyna ich
osłabiona była brakiem Smoczka i Lesiaka, mimo
to przyznać należy z całem uznaniem, iż Gar
barnia
zaprezentowała się bardzo dobrze,
co więcej, okazała się równorzędnym przeciwni
kiem do ostatniej minuty gry, a niejednokrotnie
w drugiej połowie przewyższała nawet Ślązaków.
Przyznać jednak z drugiej strony należy, że
gospodarze wygrali zasłużenie,
a to z tej prostej przyczyny, iż umieją strzelać
i wykorzystywać każdą wytworzoną sytuację do
skutecznego strzału. Na specjalne podkreślenie u
Garbarni zasługuje jeszcze ten fakt, iż mimo, że
Rueh prowadził po przerwie już 4:0, nietylko nie
zrezygnowała z walki, ale nawet przez pewien
czas przejęła inicjatywę gry w swe ręce, a cho
ciaż nie wygrała, to jednak strzelenie Ruchowi
czterech bramek w tym okresie uznać należy za
wyczyn niezwykły.
Przechodząc do omówienia obu zespołów, pierw
sze miejsce w Garbarni przyznać należy Hoszow
skiemu w bramce. Mimo siedmiu przepuszczo
nych bramek, obronił on drugie tyle w niepraw
dopodobny sposób na samej niemal linji bramko
wej. Dobrze wypadła pozatem linja pomocy Gar
barni, która — feto wie — czy nie grała lepiej od
pomocy Ruchu. W ataku cudów dokazywał Pazu
rek 1. On też pchał całą drużynę ustawicznie do
walki Dorównywał Pazurkowi jedynie Riesner,
szybki i groźny w każdej sytuacji. Słabiej wypa
dli łącznicy, zwłaszcza Mauer, który w tym dniu
był wyjątkowo ciężki oraz Skwarczowski. Z obroń
ców lepszym okązał się Konkiewicz.
Ruch miał
jeden ze swoich dobrych dni
aczkolwiek wykazał szereg słabych punktów. Do
nich zaliczyć należy w drugiej połowie obroń
ców oraz prawą stronę napadu: Giemzę i Urbana.
Linja pomocy dala się tym razem przewyższyć
przez vis a yis z Garbarni. Wysokie zwycięstwo
gospodarzy — to zasługa wspanialej dyspozycji
strzałowej napastników śląskich, a z wieszcza Pe
terkn i Wilimowskiego. Również i Wodarz na
skrzydle grał doskonale.
Przebieg zawodów.
Pierwsze minuty upływają pod znakiem prze
wagi Garbarni. Strzelają naprzemian Pazurek i
Riesner celnie i niebezpiecznie. Zawodnicy Gar
bami grają pięknie i skutecznie, wygrywając na
wet poszczególne pojedynki. Ruch odpowiada
kornerami. Prowadzenie zdobywa Giemza, a za
li iedługo Wilimowski podwyższa wynik do 2:0, zaś
Peterek z centry Wodarza płaskim strzałem w róg
ustala do przerwy wynik 3:0.
Nikomu też nie śniło się po przerwie, że Gar
barnia będzie miała jeszcze coś do powiedzenia,
zwłaszcza że Peterek z podania Giemzy podwyż
sza- prowadzenie do 4:0. Niezmordowany jednak
Pazurek I pcha całą drużynę naprzód, a pewni
siebie Ślązacy pozwalają sobie strzelić w krótkim
czasie przez tegoż Pazurka I dwie bramki pod
rząd. Ruch odpowiada rzutem karnym, za „faul"

na Peter ku. Stan 5:2. Zdaje się, że na tem będzie
koniec. Obie jednak strony dzielą się znowu po
bramce, zdobytej przez Wilimowskiego i Walic-

kiego. 6:3. I na tem jeszcze nie koniec. Rzut wolny
dobija po strzale Giemzy Peterek, Garbarnia zaś
w ostatniej minucie „główka." Walickiego zdoby
wa czwartą i ostatnią bramkę.
Jedenaście bramek, jak na zawody czołowych
klubów ligowych, przy otwartej i pięknej grze,
to chyba wystarczające. Udały ten występ na Ślą
sku zepsuli sobie goście niepotrzebnie ustawicznemi kłótniami z sędzią p. Laskowskim, który
prowadził zawody dość dobrze, nie dopuszczając
do ostrej gry i odgwizdując każdy najmniejszy
„faul", a gdy to nie pomogło, wykluczył w dru
giej połowie Pazurka II i Dziwisza z boiska.
W sumie podkreślić należy, iż dotychczas Ruch
wygrał przekonywująco spotkania z wszystkiemi czterema ligowemi zespołami z Krakowa, co
niewątpliwie uważać należy za
wielki sukces drużyny śląskiej.

Do powyższego spotkania drużyny wystąpiły w
nast. składach: Garbarnia: Koszowski, Joksz,
Konkiewicz, Pazurek II, Wilczkiewicz, Sosna,
Skwarczowski, Maurer, Walicki, Pazurek I i Rie
sner. — Ruch: Płoch, Wadas, Kaitzy, Zorzycki, Ba
dura, Dziwisz, Urban, Giemza, Peterek, Wilimow
ski i Wodarz.

Dwa fragmenty z meczu Ruch—Garbarnia w W ielkich Hajdukach: Na lewo: Koszowski wyłapuje
piłkę; na prawo: walka o piłkę na środku boiska.

Wista—Strzelec 3:0 (1:0).
Siedlce, 3 czerwca, (tel.) Do najpopularniejszych
zawodów, cieszących się tu największą frekwen
cji}, należą zawsze spotkania z zespołami krakowsfeiemi. Uznanie dla piłkarskiej szkoły krakowskiej
jest tu powszechne, a dobra lokata Wisty i osta
tnie jej zwycięstwo nad wicemistrzem Ligi, Po
gonią, spotęgowały i tak już duże zainteresowanie
spotkaniem. Brak zawodów przez miesiąc w Siedl
cach spotęgował zaciekawienie miejscowych spor
towców, żądnych lepszej uczty piłkarskiej. Spo
dziewano się jej oczywiście na meczu z Wisłą.
Mecz jednak naogół rozczarował, albowiem nie
nosił piętna lepszej marki wobec stosunkowo sła
bego przeciwnika dla Wisły.
Wista miała w pomocy jeden z mocnych punk
tów, podczas gdy u gospodarzy formacja ta była
piętą achillesową. Pomoc, grająca ofensynie, była
niezaradna
wobec żywiołowych ataków gości,
dysponujących szybkiemi skrzydłami. Natomiast
skrzydła Strzelca nie miały nic do powiedzenia.
Trójka środkowa Strzelca grała chaotycznie, nie
wróżąc już od pierwszej chwili żadnych możliwo
ści. Bezwzględnie błędnie postąpił Strzelec, nie
wstawiając Polaka do ataku, który niewątpliwie
gratbj’ lepiej od każdego ze skrajnych graczy tej
formacji.
U gości nie były rzadkością przyziemne kom
binacje,
doskonała współpraca wszystkich łinij,
szybkość i prezycja każdej akcji odbijały od gry
gospodarzy, szczególnie ma tle słabego technicznie
i taktycznie i nieporadnego ataku Strzelca, w któ
rym jedynie obrona wykazała jaką taką formę.
Akcje w ataku poprostu się nie kleiły, nie wy
kazał on ani jednej udalej kombinacji, a szczyt
niezaradności wykazały skrzydła, które łatwo nnieszkodliwiali Kotlarczykowie i Jezierski. Po
moc raziła brakiem startu i ofensywnie nie przed
stawiała żadnej wartości.
W bramce Madejski lepszy był od Siadaka, któ
rego częściej niepokojono. Pychowski lepiej nieco
wypadl od Szumilasa.
W pomocy Jezierski był nawet nieco lepszy od
Kotlarczyków, nie popełniając żadnych błędów,
chociaż i im trudno odmówić wysokiej klasy.

Atak Wisły więcej grał lewą stroną, gdzie Ły
ko stanowił zawsze największ niebezpieczeństwo.
Artur dobrze kierował atakiem, rozdając piłki
zawsze gotowym do strzału Obtułowiczowi i Reymanowi. Sołtysik na skrzydle najmniej byl za
trudniony.
W drużynie „Strzelca" obrona wypadła najle
piej. Siadak kilkakrotnie bronił przytomnie, jed
nak miał momenty słabe, jak np. przy utracie
pierwszej bramki. Gwoździńscy, najlepsi zresztą
w drużynie gospodarzy, wykazali dobre zgranie,
jak i pewność wykopu. Stępień na środku pomo
cy wypadl lepiej od skrajnych kolegów, lecz bar
dzo słabo na tle Kotlarczyka. Czajka miał dobre
momenty, brak mu natomiast startu. Najsłab
szym w tej linji był Lewocki. Z ataku Strzelca
mówić można tylko o trójce środkowej, a i to nie
zbyt pochlebnie. Mało znać tu zgrania, a mając
przed sobą dobrą pomoc Wisły, nie przedstawiali
żadnego niebezpieczeństwa dla gości.
Wisła zwyciężyła więc zasłużenie,
wywożąc z Siedlec dwa punkty.
Składy drużyn: Wisła: Madejski, Pychowski,
Szumilas, Jezierski, Kotlarczyk I, Kotlarczyk II,
Sołtysik, Obtułowicz, Artur, dr Reyman, Łyko. —
Strzelec: Siadak, Gwoździński I, Gwożdziństoi II,
Czajka, Stępień, Lewocki, Kobojek, Bilewicz, Bie
gański, Święcicki, Major.
Pierwsze minuty gry, mimo kilku nieskoordy
nowanych ataków, wykazują wyższość Wisły.
Gracze gości podają przyziemnie i celnie. Atak
Wisły miał zadanie ułatwione, dzięki dobrej grze
pomocy. W 17 min. pada pierwszo bramka dla
Wisły, zdobyta przez Łykę. Zawinił tu Siadak,
który zbyt pochopnie wybiegł z bramki, co wy
korzystał nadbiegający Łyko. Obrona gospodarzy
zadowoliła, mając utrudnione zadanie w słabej
grze pomocy, która pozbawiała się piłki niecelowo.
Do końca pierwszej połowy gra wyrównana.
W 30 min. dochodzi do piłki Obtułowicz, lecz piłka
idzie obok słupka. Zasługą. Madejskiego w 33 min.
było, że nie pozwolił sobie strzelić bramki przez
Święckiego, odbierając mu piłkę wprost z nogi.
Dużo momentów ma. Łyko do przerwy, znajdując
się często na .spalonym", co nie uszło uwagi sę
dziego. Na minutę przed końcem pierwszej poło
wy piłkę odbiera Pychowskiemu Bilewicz, jednak
z 2 m. nie trafia.
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Po przerwie pierwszy kwadrans należy do
Strzelca, który na dobre zagospodarował się na
połowie gości, ale atak jego gra nieudolnie. Za
sługę ma tu też i Madejski. W 15 min. piłkę z da
lekiego podania otrzymuje Obtulowicz, mija wy
biegającego bramkarza i zdobywa druga, bramkę
dla swoich barw. Odtąd zaznacza się
wyraźna przewaga Wisły,

która utrzymuje się aż do końca. Trzecia bramka

pada w 19 min. Sołtysik wykorzystują rzut wol
ny, podając do Artura, który z dwóch kroków
piłkę skierowuje do siatki. Wynik jest przesą
dzony, a Wisła wyraźnie się oszczędza. Jeszcze
dwukrotnie doszedł do głosu dr Reyman. W 28 mi
nucie Siadak zmuszony był bronie na korner, a
w 34 min. w beznadziejnej zdaje się sytuacji
obronił Siadak brawurowa robinzonada.
Sędziował dobrze p. Romanowski. Publiczności
1500 osób.

Warta—Ł. K. S. 2:0 (0:0).

Łódź, 3 czerwca (tel.). Sądząc z ostatnich wy
ników spodziewaliśmy się prędzej girjguęsrwo
ŁKS-u. Tymczasem drużyna łódzka przegrała
z Wartą, sprawiając przykra niespodziankę swoim
zwolcnn ikom. Przyznać trzeba, że
wynik zawodów jest sprawiedliwy
i trafnie odzwierciedla ich przebieg. ŁKS miał
wyjątkowo slaby dzień. Głównie niedysponowana
bvła środkowa trójka ataku, a do miernego jej
poziomu dostroił się i Pegza 11 na środku pomo
cy — gracz, który dotychczas nie zawodził.
Wvraźnv spadek lormy zaznaczył się u Mulle
ra. Zignorował on Szaniawskiego, jedynego skuteeznego gracza w ataku ŁKS. Herb-streich tez
czul się nieswojo i jego współpraca z Królem po
zostawiała wiele do życzenia. W środku panował
ścisk i mętlik i o zdobyciu bramki w tych wa
runkach nie mogło być mowy. Do tego powinna
dostroił się Pegza 11, przez co w środku ŁKS
wytworzyła się luka i przeciwnik przechodził
przez nią bez trudu, w najlepszym razie zatrzy
mując się na obrońcach. Na nich też ciążyła od
powiedzialność za wynik spotkania. Nie wystar
czyły najlepsze chęci Karasiaka i Gałeckiego,
którzy nie mogli naprawić błędów kolegów i ŁKS
zszedł z boiska pokonany.
Początkowo Warta traktowała poważnie swego
przeciwnika i grała ostrożnie. Gdy jednak pozna
no słabe strony przeciwnika, Warta nabrała pe
wności, jej ataki stały się płynne i zyskiwały
na agresywności. W pollu przewaga techniczna
Wartv była wyraźna.
jSzerfke spokojnie i celowo prowadził atak, roz
dzielając piłki z flegmą. Pracowity Kmiota nie
popisał się jako strzelec i wszystko przenosił. —
Skrzydłowi psuli wiele przez zbytnie wysuwanie
się naprzód, co powodowało liczne ^spalone". ;—
Lepiej zagrał Radojewski, a jego ostatnia „ueuę
C7.ka“ z piłką zakończona zdobyciem drugiej
bramki, przypieczętowała zwycięstwo Warty.
W pomocy Przykucki przewysżzał swoich kole
gów i dawał sobie radę z Królem. Smiglak na.tomiał nie mógł utrzymać Szaniawskiego i w naj
lepszym wypadku fabrykował auty. Wobec sła
bej gry ataku ŁKS-u roiła środkowego Danielaka
nie była zbyt trudna.
Obrona nieustępliwa, o dość pewnym wykopie,
nieco słabszej taktyce. Konieczny w bramce bez
2a rzutu
Warta jako całość tworzyła drużynę bardziej
zgrana, jej gra stała na lepszym poziomie techni
cznym.

Łodzianie mieli
tylko dobrą obronę.
Co przedewszystkiem biło w oczy, to zupełnie sła
ba taktyka, Wszyscy czekali', nikt nie umiał usta
wić się, wysiłki nawiązania współpracy były pry
mitywne ii kończyło' się zaledwie na 2—3 poda
niach. czem nie zyskiwano nawet piędzi terenu.
Te nieproduktywne zagrania wszerz i wtył ra
ziły swą nieudolnością.
O beznadziiejnej grze ŁKS-u najlepiej świadczy

fakt, że galerja, dla której ŁKS jest bożyszczem,
odwróeiła się od niego i przy końcu zawodów
sympatją swą obdarzała Wartę.
Jeszcze coś dodatniego powiedzieć da się o trio
obronnem, chociaż Frymarkiewicz n.ie jest bez
winy przy utracie drugiej bramki, -r- Karasiak
z Gałeckim nie byli znów w stanie grać za siebie
i za pomocników.
Przebieg gry.
Początkowo tempo słabe. W pierwszych minu
tach góruje ŁKS. Lekka jego przewaga nie przy
nosi efektu. Tak mija 20 minut, — Teraz Warta,
oswoiwszy się z warunkami, opanowuje się i za
czyna przeprowadzać eelowe ataki. —- Niecelne
strzały Knioly niweczą niejedną okazję. Niedopisuje Andrzejewski na lewem skrzydle, a Krysz
kiewicz strzela obok słupka.
Tuż przed przerwą spada rzęsisty deszcz. Piłka
jest ciężka, teren śliski. ŁKS ma do końca prze
wagę, lecz naciska bezskutecznie.
Po pauzie znów wyraźna przewaga ŁKS-u,
lecz beznadziejnie słaba gra środkowej trójki,
która ani razu nie może dojść do strzału, nie
zmienia wyniku. Niespodziewany wypad Warty
w 12 min., zakończony strzałem Szerfkego, przy
nosi jej pierwsza bramkę. —Z tą chwilą Warta
czuje się pewnie. Ogranicza się do sporadycznych,
lecz niebezpiecznych wypadów. ŁKS zyskuje kil
ka wolnych i rzutów z rogu, bitych przez Sza
niawskiego. Dobre centry jego nie znajdują wyko
nawców w środkowej trójce. Dopingowanie wi
dzów daje wręcz odwrotny rezultat. — W 42 min.
przerywa się Radojewski i ostro strzela na
skrzydła, Frymarkiewiez nie utrzymuje piłki, co
wykorzystuje Kryszkiewicz i głowa posyła piłkę
do siatki.
Jeszcze jeden zryw ŁKS-u, jeszcze jedno świa
dectwo nieudolności jego napastników i oklaski
wana Warta opuszcza boisko. — Bardzo drobiaz
gowym a sumiennym sędzią tych zawodów był
p. Seidner z Krakowa.

Warszawianka — Podgórze 3:2 (1.0).
Kraków, 4 czerwca.
Dramatyczny przebieg miało spotkanie, prowa
dzone przez cały czas bardzo twardo. Pod koniec
twardość przechodziła nawet w brutalność, na
którą sędzia albo nie reagował, albo czynił to tak
łagodnie, że raczej zachęcił do kontynuowania jej.
Zwycięstwo uzyskała Warszawianka w ostatniej
minucie
przez kardynalny błąd Brożka,

Zupełnie niepotrzebnie zatrzymał piłkę ręką na
polu kamem, zamiast ciałem zasłonić Piliszka.
Ponieważ zaś miało to miejsce tuż przed gwizd
kiem końcowym, przeto stało siię najkorzystniej
dla Warszawianki, gdyż nie potrzebowała się już
obawiać ewentualnego wyrównania z braku czasu.
To było szczęściem gości, bo nie wiadomo, czy
utrzymaliby nadwyżkę jednej bramki, jeżeli
przedtem prowadzili 2:0, a Podgórzanie zdołali
wyrównać na 2:2. Potem nawet gospodarze mieli
znaczną przewagę, ale pod bramką zawodzili grun
townie.
Podgórzanie mogli wygrać, gdyby , z powodzi
sytuacji, jakie mieli, wykorzystali coś. Jednakże
gra Warszawianki była lepsza w sumie i na tej.
odstawie zwycięstwo tej drużyny różnicą jednej
ramki jest zupełnie slusznem. Od ostatniego po
bytu w Krakowie Warszawianka
zmieniła się na korzyść.

Znać w niej .pożyteczność gry środkowego pomoc
nika Sroczyńskiego (byłego gracza Siedlec), któ
ry wespół ze Zwierzem w ataku wprowadzili w
akcje drużyny myśl. Jeszcze trafiają się okresy
przygodnych hurra-zagrań, jednakże częściej wi
dzi się planowość i dobre wykonanie techniczne.
Dobrze grał Korngołd, jak długo mógł wytrzy
mać opiekę Brożka. Także Prosalor wypadł ko
rzystniej od Piliszka i Stollenwerka, który byl
najsłabszym w tej Iinji.

Przy dobrym Sroczyńskim na środku, skrajni
Hahn i Materski prezentowali się słabo, szczegól
nie w zakresie gry ofensywnej. Dobrze natomiast
grali obaj obrońcy, z których Rusin był szybszy
i energiczniejszy. Jachimek rzadko zmuszany był
do pełnego wysiłku.
Słabiej, niż poprzednio grali Podgórzanie. Ude
rzał brak Koczwary w bramce. Zastępca Matysik
zdradzał braki w każdym kierunku. Pierwszą
bramkę puścił fatalnie. Na tym samym poziomie
byli obrońcy, groźni w pojedynkach, ale pozba
wieni racjonalnego wykopu.
Kret był najlepszym zawodnikiem Podgórza.

Dobry technik i mądry gracz, ustawicznie był w
posiadaniu piłki. Niestety skłonność do przetrzy
mywania jej i bawienie się pozbawiało go wielo
krotnie owoców dobrej gry. Brożek grał również
dobrze. Natomiast trudno nie ganić zapędów bru
talności tego gracza, który zasłużył na wyklucze
nie. Jakby w następstwie sprawiedliwości, ten
gracz właśnie spowodował przegraną swej druży
ny w chwili, gdy sądziła, że ma punkt pewny.
Grabiarz poważne braki techniczne nadrabiał pra
cowitością.
Atakowi brakło zespołowości.

Krótkie momenty współgrania polepszały sytua
cję. a jednak nie umiano zdobyć się na skonsoli
dowanie tej Iinji. Nic jednak dziwnego, bo w tej
Iinji tylko Gamaj przedstawiał jakąś realną war
tość, podczas gdy Kasina, Mycoń, Guzda i Sciborowski ponad poziom A klasy nie wznieśli się.
Gdyby choć strzelali, ale i tego nie było.
Skład drużyn i przebieg gry:

Warszawianka: Jachimek, Pawlak, Rusin, Ma
terski, Sroczyński, Hahn, Stołlenwerk, Piliszek,
Zwierz, Prosator, Korngołd. — Podgórze; Maty

sik, Dzierwa, Kasina II, Brożek, Kret, Grabiarz,
Gamaj, Guzda, Kasina I, Mycoń, Śoiborowski.
Lepiej przedstawia się gra Warszawianki, kom
binującej wcale składnie, podczas gdy Podgórze
zdaje się raczej na przypadkowe pociągnięcia.
Dopiero gdy Kret rozpoczął pchać swój atak,
Podgórzanie stają się lepsi troehę i wyrównują
grę. W 17 min. udaje się Korngoldowi „ucieczka"
wzdłuż Iinji bocznej. Dobre podanie dochodzi
Stollenwerka, który niezgrabnie lewa noga jakby
rzuca piłkę do bramki ponad nieorjcntującym się
w sytuacji Matysikiem. Na pewien czas polepsza
się. gra ataku Podgórza w polu, pod bramką zaś,
mimo wielu pozycyj, zawodzi nadal. Pod koniec
tej części znowu goście dochodzą do głosu bez
cyfrowego wyniku.
Druga potowa przynosi grę brutalniejszą. Zaraz
Podgórze uzyskuje dwa kornery, przy których
Kasina głową jest groźny. W 4 min. Zwierza,
przebijającego się z piłka, przewraca obrońca.
Rzut karny egzekwuje pewnie Korngołd. Doping
publiczności podnieca Podgórzan, którzy przypu
szczają groźne ataki. Już w 8 min., po ładnej akcji
Mycoń strzela pierwszy punkt, a w 15 min., za dwie
kolejne ręce podyktowany rrwł karny przynosi
przez Guzdę wynik 2:2. Do końca gra się ostro
i brutalnie. Obie drużyny dochodzą do dobrych
pozycyj i gubią je z braku strzału. Tragiczną dla
Podgórza jest ii min. Z pozycji „spalonej1 wy
chodzi Piliszek ku bramce z piłką. Brożek całkiem
zbędnie odsuwa piłkę ręka, a sam pada(ł). Rzut
karny zamienia w zwycięski punkt Korngołd.
Sędzia p. Stopa po kilkunastu minutach stracił
panowanie nad grą i przyczynił się do niskiego jej
poziomu. Brak rutyny.
J. K.

Pogoń-Legla 1:0 (0:0)
Lwów, 3 czerwca, (teł.) Zgórą miesięczna po
sucha ligowa we Lwowie, tudzież nadzieje, pokła
dane w dobrej formie ligowców lwowskich, spra
wiły, że spotkanie punktowe Pogoni z Łegją wy
wołało znaczne zainteresowanie, gromadząe na
widowni zgórą 3.000 widzów. Publiczność
doznała zawodu na całej Iinji.

Nie zresztą dziwnego, skoro publiczność żywo
jeszcze miała w pamięci pokaz footbału, zademon
strowany w ubiegły czwartek przez Admirę. Je
żeli trudno się pokusić o przeciwstawienie akto
rów niedzielnego spotkania we Lwowie zawodow
com wiedeńskim, to jednak na tle wszystkich in
nych zespołów ligowych niedzielny poziom Pogo
ni i Legji wypaść musiał niezwykłe blado.
W szczególności odnosi się to do drużyny war
szawskiej, która przyjechała do Lwowa bez wia
ry uzyskania zwycięstwa i od pierwszej chwili
nastawiona była na grę defensywną, która w dru
giej połowie zamieniła się w wyraźne „muro
wanie" bramki. System ten przez 85 minut uwień
czony był pożądanym przez bezpretensjonalnych
Warszawiaków Wynikiem bezbramkowym. Pogoń
bowiem, przesiadując ustawicznie na połowie Le
gji, nie umiała poprzez las nóg przeciwnika uto
rować piłce drogi do siatki.
Dopiero w ostatnich minutach, gdy napór ofen
sywny Pogoni zelżał, a w ślad za tern pomoc i na
pad Legji wysunęły się ku przodowi, Nachaczew
ski po błyskawicznej akcji z Niechciołem znalazł
możliwość uzyskania zwycięskiej bramki. Napad
Legji nie istniał prawie w zupełności jako łinja
ofensywna, a ograniczał się przeważnie do wspo
magania tyłów. Jedynie Nawrot częściej wysu
wał się ku przodowi, przebojowe możliwości jego
jednak były tym razem zbyt skąpe, by sam mógł
uzyskać bramkę, poparcia zaś u żądnego ze swych
partnerów nie znajdował. Wprawdzie lewa stro
na: Rajdek i Łysakowski miała daleko lepsze chę
ci od prawej, jednak pod względem efektu w grze
obie pary sobie dorównały.
Linją pomocy wojskowych całkowicie zaabsor
bowana była grą na tyłach z której naogół wy
wiązała się z powodzeniem, jedynie Kubera zbyt
często „faulowa!", na skutek czego już w pierw
szych minutach gry mógł zawinić bramkę z rzutu
karnego. Martyna, obok swej funkcji w obronie,
bardzo często miał sposobność popisywać się rzu
tami wolnemi, które jednak nie osiągają zamie
rzonego celu. Nieźle sekundował mu jako obrońca
Szczotkowski.
Pogoń miała
najlepszą linję w obronie,

która mało wprawdzie zatrudniona, stale jednak
była na posterunku. W pomocy i tym razem bry
lował Wasiewicz, w .napadzie zaś jedynie trójka
Matjas II, Zimmer, Nachaczewski miała lepsze
zagrania. Słabo wypadł Borowski, podobnie Nie
chciał, który źle się czuł na prawem skrzydle. Al
bański poza paroma rzutami wolnemi nie był za
trudniony.
Jako całość Pogoń tym razem ńie zrobiła do
brego wrażenia. Spotkanie miało przebieg bar
dziej niż nużący i pTawie w zupełności pozbawione
było ciekawszych momentów. Pogoń z całej masy
pozycyj podbramkowych nie wykorzystała rów
nież rzutu karnego, podyktowanego w 3 min, za
rękę Kubery. Matjas strzelił Akimowi lekko w rę
ce. Zwycięską bramkę, jak już wspomnieliśmy,
uzyskał na parę minut przed końcem Nachaczew
ski. Sędziował dr Rumpler.
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Powyżej od lewej ku prawej: I) „Narodowa" drużyna kolarska zestawiona prze: P.
T. A., której zadaniem
Klaus, Szandurski, Einbrodt i Zimmermann. — 2) Drużyna gimnastyczna Sokola krakowskiego, która lii,
Lewicki, Skirlińska i Stępińska. — 3) Sekcja bokserska Policyjnego K. S. Katowice, znana ze swojej ruchliwo
i gracze: J. Godlewski, Kozłowski, Okulowicz, Pawiak, Gasztowt, St. Lachowicz, Krywul, Lepiarski, Jurgiele
nie tPJditi. —■ ti) Lekkoatleci Białegostoku, którzy pokonali reprezentację

Na lewo: 7) Uczestnicy szkolnych zawodów pływackich w Krakowie. Powyżej: 8) Szul (gimnazjum I. w Ko
skoku o tyczce na zawodach szkolnych w Sniatynie. — 10) Dekoracja zwycięzców zawodów Szkoły Podclio
izkoly pik. Gnoiński. — 11) Finaliści mistrzostw tenisowych Warszawy, na lewo: Wittman, który zdobył
zawodach szkol
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Wrażenia z drugie! batalii o mistrzostwo Świata
w piłce nożnej.
Piłkarze Europy walczą tylko ze sobą, Południowa .1meryka nie ma nic do gadania. Wspaniała nagroda, pu
har świata, ufundowny przez F. I. F. A. przejdzie w rę
ce jednego z państw europejskich — oto pierwsze główne
wrażenie, rzucające się w oczy na widok wyników pier
wszej rundy tegorocznych mistrzostw świata w piłce no
żnej. Dołącza się tutaj wybitne wyrównanie się klasy
wszystkich państw europejskich, gdy się zważy, iż wyniki
(oprócz meczu Niemcy—Belgja, w którym jednak ta osta
tnia prowadziła do pauzy 2:1) są nikle i obracają się do
koła różniej- jednej bramki.
*
*
*
Przegląd piłkarzy poszczególnych państw zaczynamy od
naszego ostatniego przeciwnika t. j. Szwecji. Zwycięstwo
ich nad Argentyną nazwań można szczęśliwem. Co do tego
niema zresztą kwestji, gdyż wszyscy sprawozdawcy je
dnogłośnie uznają, iż porażkę Argentyny zawinił wyłącz
nie fatalny błąd bramkarza Freshi, który przepuścił pił
kę między nogami.
Jeśli idzie o drużynę szwedzką, to najsłabiej wypadło
tam prawe skrzydło Olsson, prawy łącznik Gustafsson
nieszczególny, podobnie jak i środkowy Jonasson, mimo,
iż strzelił dwie bramki. Cały- ciężar zawodów przejęła na
siebie lewa strona z łącznikiem Kellerem na czele, który
narzucał inicjatywę szwedzkiemu. Stary Kroon na lewem
skrzy/łle był nietylko zodbywcą zwycięskiej bramki, ale
także dobrym współpartnerem w napadzie.
W pomocy słaby prawy- Karlsson, reszta Andersson i
liosen niezwykle pracowita i wytrwała. W trio obronnem
najlepszy bramkarz liydberg, mimo iż kapitulował przed
rzutem wolnym z odległości -10 m., który był jednak nie
do obrony. W ogólności zespół szwedzki miał dobre trio
obronne, zadawalającą poinoc, ale zly napad.
Przeciwnik Szwedów, Argentyna była cieniem zespołu,
który niegdyś w Amsterdamie walczył w finale z Urugwa
jem. Technicznie dobrze postawieni i szybcy byli oni i

teraz, ale na tem skończyły się ich zalety. Kombinowali
niejednokrotnie doskonale, ale strzelali mizernie. Nierzad
ko gracze ich nic rozumieli się i przeszkadzali sobie wza
jemnie. Obrońcy brali dobrze piłkę yoleyami, bramkarz
ich stracił cały szacpnek u znawców po przepuszczeniu
trzeciej bramki. Najlepszy ich gracz — to lewy obrońca
Helis, który miał wspaniałe momenty, majstersztykiem
prawdziwym było strzelanie przez niego pierwszej bram
ki z jenomenalnie bitego rzutu wolnego z id m. odległości.
* ■ *
*
Wielką niespodziankę ale w sensie negatywnym spra
wił wszystkim głośny austriacki „Wunderteam". który
pokonał wkońeu Francję, ale przy pewnej dozie szczę
ścia, gdyż remisowy wynik był słusznem odzwierciedle
niem przebiegu powyższych zawodów. Nikt nie znajdzie
na to wytłumaczenia. Potrząsali też głowami dziennikarze
■włoscy, którzy niedawno widzieli grający koncertowo
team austrjacki w Turynie, złamani i przygnębieni byli
kierownicy ekspedycji austrjackiej Nikt nie znajdzie wy
tłumaczenia słabości, drużyny, dla której Francja nigdy
nie stanowiła groźnego przeciwnka, a teraz nagle się nim
stała.
I nie był ło czysty przypadek. Francuzi pod względem
kondycji górowali bezsprzecznie nad swym przeciwni
kiem i widać to było w każdej niemal akcji. Francuzi
walczyli z zapałem, zaciętością, zdając sobie wagę z do
niosłości spotkania, podczas gdy Ausrjacy wyglądali na
znużonych, wyczerpanych długotrwałeini rozgrywkami
mistrzowskiemu Było przykro patrzeń na tych zawodników,
którzy zdobywali niegdyś sobie szacunek w dumnym Alhionie a teraz wyglądali niezaradnie w poszczególnych
akcjach.
Są jednak pewne usprawiedliwienia, do których należy'
gorący klimat, odpowiadający bardziej Francuzom. na
stępnie boisko pokryte skąpo trawą nie mogło też odpo
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wiadać Austrjakom. W każdym razie Francuzi dyktowali
syslem i mieli inicjatywę w swych rękach. Zarysowanie
się spoistości w drużynie było przyczyną słabej gry Austrjaków a wyszło ono od rozerwania spójni między łą
cznikami w napadzie Bicanem i Scludlem. Pierwszy z nich
nie umiał wykorzystań zupełnie talentu znanego w Polsce
skrzydłowego Zischka. Jeszcze gorzej wypadl od Bicana
Schąll, który psuł jeszce gorzej wszystkie akcje. Wpraw
dzie lewoskrzyłowy Vicrtel otrzymywał piłki od Simlelara (środkowego) lub pomocy, lo jednak jego akcje były
tak nitdokladne, iż nie można było wykorzystań tych po
dań lub też dośrodkowań.
»
Tak nędzna gra napadu postawiła pomoc w ciężką sy
tuację. Tu Urbanek na lewej stronie nie dopisał w zupeł
ności, zato Smistik na środku walczył, jak lew, mając po
parcie dopiero po rozegraniu się Wagnera na prawej
stronic. W obronie Cisar byl dość niepewny, a Sesla mi
mo świetnych momentów, często nie potrafił oprzeć się
szybkim wypadom Francuzów. Szczęściem dla Austrji by
ło, iż wielki talent Pbdzera wabramce ujawnił się tym
razem w tej mierze, co i na porzednich meczach. Nie bę
dzie wielką przesadą powiedzenie, iż mecz ten wygrał
Piat zer.
-. .
Francuzi poczynili ogromne postępy. Ich jedenastka
magłołsy być groźna dla każdej reprezentacji. Byłoby
krzywdą dla nich, gdybyśmy powiedzieli słowa pochwały
tylko o ich świetnej kondycji i szybkości. Owszem w dzie
dzinie techniki wiele się nauczyli. Uinią u nich zachowań
umiar i zastanowienie nawet przy największej szybkości
tak pomoc, jak i obrona, podczas gdy jeszcze napad gra
chwilami niepewnie, pracując wedle formacji W.
Jedno jest pewneni, iż nie przegraliby oni meczu z Austrją, gdyby nie kontuzja ich środkowego napastnika Ni
colasa. Wypadek ten zdarzył się już w piewsz.ej połowie.
Po rozcięciu brwi przeszedł on na skrzydło, gdzie niemal
statystował. Czterech zdrowych napastników francuskich
i jeden kontuzjonowany wykonali jednak więcej pracy od
pięciu zdrowych Auslrjaków.
Pierwszorzędnym
napastnikiem Francji okazał się/
skrzydłowy Aston, niezwykle trudny dla utrzymania przez**
tvłv austrjackic Najlepszym ich pomocnikiem okazał sic
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jest rozegranie szeregu spotkań to ciągu sezonu. Stoją od lewej: Frączkowski, Panak, Łączyński, Pusz,
rze udział w mistrzostwach gimnastycznych świata w Budapeszcie. Stoją od lewej: .Mikulska, Dylewska,
ścf i dobrych wyników. — i) Drużyna K. P. W. Ognisko Wilno. — Stoją od lewej: trener: Nikołajem
wieź i Piątkowski. — 5) Reprezentacja lekkoatletyczna Łodzi, która w meczu z Bialostokiem uległa nieznaczŁodzi, m. in. stoją: Kucharski (15) i Łuckhaus (IG).

SPORTOWY

lomyji) w pięknym skoku wdał na zawodach szkolnych. — 9) Daszkiewicz (yimn. II. Kołomyja) w ładnym
rążych Artylerji w Toruniu przez inspektora armji gen. Norwid-Neugebauera, obok niego stoi komendant
tytuł mistrza i pokonany przez niego Spychała. — 12) Charkiewicz (gimn. I. Kołomyja) w skoku wzwyż na
nych w Kolomyji.

Del/our, który miał dobrych współpartnerów w graczach
Verriest i Lietair.
Obrona francuska wykonywała doskonale swoje zadanie,
likwidując ataki austrjackie w zarodku. Francuzi, dzięki
swej grze znaleźli poparcie u publiczności, wśród której
na 8.000 osób, jedną czwartą stanowili ich rodacy. Zresztą
i Włosi sympatyzowali z nimi a to z obliczenia, iż w razie
zwycięstwa Francji będą mieli ewent. łatwiejszą pracę w
finale, niż z Austrją.
*
*
*
Rozczarowanie przyniósł mecz Szwajcarja—Holandja.
Gdyby nie 10 minut rozpaczliwej obrony Holendrów po
strzeleniu im trzeciej bramki przez Szwajcarów, to tru
dno byłoby tu mówić o meczu o taką stawkę, jak mistrzo
stwo świata. Możliwe, że wielki upal wpłynął tak dobitnie
na słabą grę Holendrów, w których wielu a zwłaszcza
10.000 przybyłych rodaków z kraju tulipanów widziało
już pewnych zwycięzców. Holendrzy obiecywali sobie wie
le po swoim dawnym bramkarzu van der Meulen, o któ
rym na najdroższej trybunie, zajętej przez nich wyłącz
nie, opowiadano cuda. Jednak przebieg gry udowodnił, że
lepiej było nie wstawiać tego gracza, który nie ma za sobą
odpowiedniego treningu.
Gra nie była twardą, tego nie oczekiwano od Holen
drów, u których nie było współpracy między pomocą a
atakiem, a obronie brakło zupełnie wyswabadzającego odkoju. A tymczasem w ostatnich 10 minutach zmienili się
oni nie do poznania, kiedy przeszli do generalnej ofen
sywy.
Szwajcarzy nie pobili groźnego specjalnie zespołu, ale
zdobyli się nadzwyczajny wysiłek przy niezwykłym upale.
Holendrzy parli w Iinji ataku ciągle naprzód, ale ich akcje
były stale niedokładne. Szwajcarzy natomiast kombinowa
li zbytnio wszerz i następnie przedzierali się z piłką ku
bramce. Wyjątkiem był ich lewy łącznik Abegylen, który
stosował prostopadłe podania. Zresztą Szwajcarzy grali
produktywnie, Holendrzy zaś potrafili podawać sobie je
szcze na polu kumem górnemi piłkami, ich napastnicy
mili zawsze czas. Holandja odjedża do domu, wykazując,
iż nie ma wybitnych talentów. Zawiodła ona równomier
nie we wszystkich linjach, pomocnicy najbardziej, trio

obronne mniej o napad w strzelaniu całkowicie. A może
niedoceniali oni swego przeciwnika, a potem było już
zapóźno...
*
**
*
Włosi „spacerem" przeszli do ćwierćfinałów. Tylko pier
wszych 20 minut w meczu z USA towarzyszył niepokój i
niepewność reprezentantom barw włoskich. Potem już
wszystko poszło swoją koleją. Schiauio zdobył pierwszy
punkt, następnie Orsi, potem znów Schiauio i t. d., szyb
ko zaznaczyć się dała różnica w klasie i stylu, dzieląca od
siebie dwa zespoły. Dalsze bramki, które w ilości aż czte
rech padły po pauzie, nie mogły jeszcze zaspokoić apetytu
masy. Żądania publiczności wzrosły wobec braku trud
ności przy poraniu się z przeciwnikiem. Dodać tu jeszcze
trzeba, iż siedem bramek włoskich uzyskanych zostało
w niezwykle łatwy sposób. Od początku aż do samego
końca Amerykanie musieli uznać wyższość przeciwnika,
choć sami przechodzili miejscami do energicznych zry
wów.
Pomimo łatwego sukcesu zespół włoski pozostawił do
bre wrażenie, na co niewątpliwie wpłynął wypoczynkowy
pobyt w miejscowości kuracyjnej, a następnie solidna
praca w Toskanie. Zespół jest dobry. Na każdym znać
Świetne przygotowanie. Schiavio nigdy nie był tak dobry,
jak obecni. Nie znać na graczach tego znużenia, które uwydatniło się ostatnio na meczu z Grecją. Jedenastka
włoska wykazuje ochotę do walki i wolę zwycięstwa.
Najlepiej reprezentuje się atak, specjalnie lewa strona
Orsi — Ferrari oraz Schiauio, walczący z elanem i pe
wnością siebie. Natomiast prawoskrzydlowy Gunrisi nie
mógł znaleźć łączności z Meazzą. Linją pomocy niżej swe
go zwykłego poziomu, jeśli idzie o środkowego Moidi i
prawego Piziolo, lewy iiertolini dobry. Trio obronne nie
miało wiele możności wykazania swej formy.
Mało da się powiedzieć o drużynie amerykańskiej. Ich
gra wymaga wyrafinowania, którego nie zastąpią wyczy
ny kilku czołowych jednostek. Pod każdym względem go
ście zza Oceanu wykazuje stylowe braki i skromne je
szcze umiejętności. Duch walki ożywia wprawdzie tę dru
żynę, ale to jest jeszcze zamało. Środkowy pomocnik Gonsaloes i środkowy napastnik Donelli — to dwie posta

cie, które są w tym zespole najbardziej godne zaintereso
wania.
\
Mecz len zaszczycił swą obecnością dyktator Wioch,
Mussolini, który wszedł niespodziewanie na stadjon w to
warzystwie dwóch synów- i był przedmiotem długotrwa
łych owacyj. Duce, który zakupił dla siebie i swoich sy
nów bilety na mecz, przypatrywał się przez cały czas za
wodom z niesłabnącą uwagą.
*
*
*
Odpowiedział w zupełności oczekiwaniom mecz Brazyłja—Hiszpanja. Jedynie tylko wynik pokrzyżował nieje
dnemu obliczenia. W każdym razie była to wielka par
tja, a jeśli zakończyła się zwycięstwem Hiszpanji, to za
wdzięczać ona może tylko swemu fenomenalnemu bram
karzowi Zamo rze. W drugiej połowie trzymał on brawu
rowo niezliczoną ilość strzałów napastników Ilrazylji,
która bezsprzecznie górowała. Różnica dwóch bramek nie
odpowiada bynajmniej stosunkowi sił i wyczynom wy
kazanym przez obie strony na boisku, gdyż pod wzglę
dem techniki i poziomu Brazylijczycy dorównują conajmniej Hiszpanom.
Winę porażki można przypisać słabo strzelającemu pod
względem „placingu" napadowi brazylijskiemu, a ponadto
zawiódł specjalnie prawy obrońca Mazzi, który zawinił
w wielkiej mierze wszystkie trzy bramki. Dzięki tym błę
dom Hiszpanie doszli do swego sukcesu w pierwszej czę
ści meczu (3 gole). Mecz zakończył się w „południowej"
atmosferze, bo bitką między poszczególnymi graczami,
gwizdaniem części publiczności. Mimo wszystko kilka pię
knych brazylijskich tricków nie może tak łatwo zapewnić
mistrzostwa świata.
*
*
*
Węgrzy wykazali- dobrą formę. Klasa węgierska udo
wodniła swe prawo do zaliczenia jej do klasy Światowej.
Tylko do pauzy potrafili Egipcjanie przeciwstawić się wy
raźnej stylowej przewadze Węgrów, nadrabiając swe bra
ki techniczne przez szybkość, elan i szybką decyzję. Egip
cjanie padli też ofiarą nieodpowiedniego rozdziału swych
sił na cały czas meczu.

6
Węgrzy zaraz w pierwszym kwadransie wzięli w swe
ręce inicjatywę i strzelili dwie bramki. Potem zwolnili
już tempo i ograniczyli się do rozumnej gry defenzywnej.
W bramce ich stał Szabo w miejsce niedysponowanego
Hady, ale spełni! doskonale swe zadanie. Silną też była
obrona. Środek pomocy łzucs wykazał tylko początkowo
niepewność, ale następnie panował on niepodzielnie na
boisku. Atak, pomimo braku Sarosiego wykazał imponu
jącą formę, w szczególności wyróżnili się tu Markos
i Toldi. Atak węgierski poluje raczej na stylowe pociąg
nięcia piękne, niż decyduje się na skuteczną akcję. Więcej
ta pięknych akcyj, aniżeli strzału.
U Egipcjan bramkarz dobry, słaba obrona, pomoc po
dziwu godna dla swej pełnej temperamentu pracy, a prze
dewszystkiem środkowy Bafaat, technicznie, najwyżej po
stawiony gracz zespołu. Atak agresywny nie umie wy
kończyć sytuacyj.
Czechosłowacja nie może się skarżyć na brak szczę
ścia w losowaniu, lepiej już nie mogło ono dla‘nich się
ukształtować, A mimo to już niewiele brakowało, a pierw
sza kolejka lhogła przynieść niebywałą sensację. Rumuni
byli już o włos od zwycięstwa nad uważanymi ogólnie za
faworytów Czechami, którzy przecież niedawno pokonali
reprezentację Anglji w Pradze 2:1. Rumuni mieli wielkie
szanse na zwycięstwo i nawet pod koniec meczu, kiedy
grając przeciw wiatrowi, potrafili przeprowadzić szereg
niezwykle niebezpiecznych ataków tak, iż każda minuta
groziła w tym czasie wyrównaniem.
Szczęściem dla Czechów był fakt, iż w bramce mieli
Pianiczkę. Nic lepiej nie charakteryzuje gry Czechów
przeciw Rumunom, jak określenie sędziego tego meczu
Belga, Langenusa, który się wyraził nast.: „Jeszcze nigdy
itie widziałem Czechów tak złych, jak dzisiaj".
Czechosłowacja wystąpiła w tym samym składzie, co
przeciw Anglji. Zawiódł zupełnie Silny, który psuł

wszystko. Cała siła ataku spoczywała na dwu jednost
kach: Puc i Nejedly, którzy też zadecydowali o wyniku.
Z reszty drużyny stanęli na wysokości jedynie tylko obok
Planiczki, Kstalek, Krcil i Zenisek.
Rumuni znajdowali się w niebywałej kondycji fizycz
nej. Ich niewyrafinowana gra w połączeniu z bezgranicznetn poświęceniem nie pozwalały niemal cały czas Cze
chom dojść do głosu. Nie umieli oni jednak wykorzy
stywać sytuacyj podbramkowych, tam nie rozumieli się
wzajemnie. Z łatwością mogli oni w peirwszej fazie gry
Strzelić już ze trzy bramki. Szczególnie niebezpieczną by
ła ich lewa strona Doba—liodola, która raz po raz stwa
rzała niebezpieczne sytuacje podbramkowe. Także i trio
obronne Zombori-Vogl i Albu trzymało się dzielnie.
Sympatje widzów były’ po stronie Rumunów, którzy umieli je od samego początku sobie zjednać. Podczas gdy
Czesi ograniczyli się do zwyczajnego pozdrowienia, Ru
muni poszli za wzorem faszystowskim i rozwinęli nagle
wielką chorągwią o barwach narodowych. Było to według
naszych pojęć zbyt teatralną, ale zato przysporzyło nie
spodziewanego sprzymierzeńca w postaci publiczności.
Ostatni mecz w pierwszej rundzie Niemcy—lielgja od
był się „wedle programu". Niemcy bez większego trudu
uporali się z „czerwonymi djabłami". Belgowie potrafili
rzucić na szalę odwagę i siłę tylko na pierwszych 4.5 mi
nut, kiedy prowadzili 2:1, na więcej ich już stać nie było.
Po pauzie Niemcy okazali się odrazu niezwykle groźnymi,
a pierwsze ich dwie bramki spowodowały załamanie u
przeciwnika.
Resztę spowodowała na dobitek kontuzja Peeraera,
gdyż trudno im było w dziesiątkę zdrowych graczy oprzeć
się przewadze niemieckiej. Wynik meczu nie jest niespo
dzianką- Napad niemiecki wykazał doskonałą grę dopiero
po pauzić, zwłaszcza skrzydłowi byli najniebezpieczniej
si, zresztą w tym okresie całość drużyny miała nietrudną
pracę z „pływającymi" Belgami.

Ćwierćfinały
Zwyciężają Austrja, Niemcy, Włochy i Czechosł.
We czwartek odbyły się w poszczególnych miastach
Włoch ćwierćfinałowe spotkania w turnieju piłkarskim o
mistrzostwo świata. We Florencji jednak Wiochy zremi
sowały z Hiszpanją 1:1 (1:1). Wynik ten utrzymał się mi
mo przedłużenia meczu. Wobec tego stanu rzeczy zarzą
dzono rozegranie powtórnego spotkania między temi dru
żynami.
Największem zainteresowaniem cieszyły się zawody w
Turynie

Czechosłowacja—Szwajearja 3:2 (1:1).
Mecz ten upłynął pod znakiem przewagi Czechów. Już
pierwsze minuty gry przynoszą kilka kornerów dla dru
żyny czeskiej, jednak nie wyzyskanych. Szczęście sprzyja
natomiast Szwajcarom, którzy w 19-tej min. po solowej
akcji środkowego napastnika Kielholza uzyskują niespo
dziewanie „prowadzenie". Drużyna czechosłowacka niezrażona niepowodzeniem, atakuje energicznie i uzyskuje
dwa dalsze kornery, a w 23 min. Swoboda zdobywa wy
równującą bramkę z pięknego podania Nejedlego.
Po przerwie Czesi przystępują do watki ze wzmożonym
animuszem i już w 4 min. Sobotka zdobywa drugi punkt
dla swych barw. Ofensywa Czechów utrzymuje się przez
20 minut, poczem następuje okres dobrej gry Szwajca
rów. W 33 min. udaje się Jegiemu zdobyć wyrównującą
bramkę dla Szwajcarji z pięknego wypadu. Czesi atakują
teraz gwałtownie i na 7 minut przed końcem Nejedly
ustala ostateczny rezultat. Dzięki wygranej Czechosłowa
cja dostaje się do półfinału.
Z drużyny szwajcarskiej wybił się na czoło Abegglen
oraz bramkarz Sechehaye, choć nie był tak dobry, jak
Planiczka.

Zwycięstwo Austrji nad Węgrami 2:1 (1:0).

sprzyjających okolicznościach, bo przy obecności wrogo
usposobionej publiczności, bezwzględności przeciwnika i
słabości sędziego, który popełnił wiele rażących błędów.
Węgrzy zyskali sohie poparcie widowni, która wołała
w półfinale widzieć raczej, jako przeciwników Italji słab
szych Węgrów, aniżeli silniejszych Austrjaków.
Sędzia Mattea zepsuł przebieg zawodów, dyktując rzut
karny przeciw Austrji w momencie najmniej ku temu od
powiednim i stracił zupełnie głowę, skoro usunął bezpod
stawnie prawego łącznika Węgier Markosa. Wkońeu
wszystkie jego decyzje przyjmowała publiczność głośnym
śmiechem.
W każdym razie do pauzy drużyna austrjacka wyka
zała świetną grę, w której jej wysoka technika i wielkie
umiejętności zadecydowały o zwycięstwie.
Wysoką klasę wykazał stary Horwath na lewym łącz
niku, który wspaniale wyzyskiwał skrzydowego Viertla.
Gra Horwatha była prawdziwą rewelacją. Sindelar dosko
nały do pauzy. Zischek znakomity i ofiarny, lecz mało
wyzyskiwany przez Bicana. W całości napad austrjacki
grał bardzo dobrze, jako zespół. Że atak gra tak świetnie,
zawdzięcza to pierwszorzędnej linji pomocy z Wagnerem
i Smistkiem na czele, do których starał się dostroić Ur
banek.
i Doskonale pracowała trójka obronna, gdzie najlep
szą figurę stanowił niezawodny Cisar w obronie, choć i
jego koledze Seście, mimo pewnej kontuźji nie wiele moż
na było zarzucić. Platzer w bramce niezawodny.
Węgrzy grali również doskonale i wedle przebiegu gry
mogli nawet i zwyciężyć.
Nie byl szczęśliwym pomys'ł wstawienie przez nich nicwyleczonego w zupełności Sarosiego na środku napadu.
Pech pzreśladował napad węgierski, skoro stracił on już
przed pauzą kontuzjonowanego Auera.

Bolonja, 31 maja.
odniesione zostało przez drużynę austrjacką we wspania
łym stylu, będąc zarazem rehabilitacją za słabą stosunko
wo grę Austrjaków z Francuzami. Walka była bardzo za
cięta i drużyna austrjacka musiała wytężyć wszystkie
siły, ażeby wyjść ze spotkania zwycięsko. Podkreślić trze
ba, że drużyna austrjacka grała jak za najlepszych cza
sów. Wszyscy zawodnicy wrócili do swej dawnej formy.
Rzym, 3 czerwca (Tel). W niedzelę rozegrano w Rzy
Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu Austrja wchodzi do pół mie i we Florencji oczekiwane przez cały świat sportowy
finału. Przebieg tego meczu był bardzo ciekawy. Już
z wielkiem napięciem mecze półfinałowe o piłkarskie mi
w 8 min. Horwath zdobywa pierwszą bramkę dla Austrji.
strzostwa świata. Do spotkań tych stanęły drużyny, które
Austrjacy są w stałej przewadze, która uwidącznia się
wyszły zwycięsko z rozegranych w ubiegły czwartek
zwłaszcza w lepszej grze ataku. Po pierwszych 15-tu mi ćwierćfinaów, a mianowicie w Rzymie stanęły do walki
nutach tempo gry nieco słabnie i zwolna dochodzą do
Czechosłowacja i Niemcy, zaś we Florencji Włochy i Au
głosu również Węgrzy. Dobrze usposobiony Platzer inter- strja.
wenjuje z powodzeniem w kilku groźnych sytuacjach. —
Na wielkim stadjonie w Rzymie „Partito Fascista" ze
Na kilka minut przed upływem pierwszej połowy gry za brało się przeszło 30.000 widzów, pragnących być świad
wodnik węgierski Auer opuszcza, z powodu kontuzji, boi kami emocjonującego spotkania między dwoma rywala
sko.
mi środkowo-europejskimi. Mecz zaszczycił swą obecno
Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy gry środkowy ścią również szef rządu Mussolini, "który z. wielkiem zain
pomocnik Węgrów „sfaulował" Horwatha tak niebezpiecz teresowaniem, śledził przebieg gry, nie szczędząc obu
nie, że doskonały ten zawodnik nie był już w stanie świetnie grającym drużynom głośnego uznania.
walczyć, jak poprzednio. Mimo tego osłabienia Austrjacy
Mecz po bardzo zaciętej i stojącej na wysokim pozio
w 6 min. zdobywają ze strzału Zischka drugą bramkę.
mie walce, zakończył się
W 11 min. drugiej półowy Auer, który po pauzie po
zasłużonem zwycięstwem Czechosłowacji,
wrócił na boisko, opuszcza ostatecznie szeregi swej dru
żyny i Węgrzy grają odtąd w dziesiątkę. Sędzia popełnia > która przewyższała przeciwnika pod względem formy i
teraz mnóstwo błędów, krzywdząc początkowo drużynę
techniki. Niemałą zasługę w zwycięstwie swej drużyny po
austrjacką. W 15 min. zarządza bez żadnej uzasadnionej nosi czeski bramkarz Planicka, którego uważać należy
podstawy rzut karny przeciwko Austrji, z którego Sarossi bezapelacyjnie
uzyskuje honorowy punkt dla Węgier. Jakby dla napra
za najlepszego bramkarza,
wienia swej mylnej decyzji, krzywdzącej Austrję, wyklu
cza w kilka minut później niefortunny sędzia, znowu bez jaki wystąpił w ramach turnieju o mistrzostwo świata. —
Bronił on strzały, które zdawały się wprost nie do utrzy
żadnej widocznej podstawy, skrzydłowego węgierskego
Markosa z powodu rzekomego „faulu". Węgrzy grają od mania, a dwukrotnie z niebywąłem wprost poświęceniem
tąd tylko w dziewiątkę. Rzecz charakterystyczna jednak, obronił „bomby", oddane z odległości 2—5 m.
Niemcy zastosowali w tym meczu rozpowszechniony
że mimo tego, tak znacznego liczbowo osłabienia, drużyna
u nich system litery W, która to taktyka okazała się
węgierska grała teraz znacznie lepiej, a przedewszystkiem
celowiej. Wszelkie wysiłki Węgrów pełzną jednak na mar- jednak mylna wobec świetnie dysponowanej pomocy cze
skiej. Z początkiem gry obie drużyny były równorzędne.
nem i mecz kończy się zwycięstwem Austrji.
W ogólności zwycięstwo Austrji uważano w jej kołach W 20 min. Nejedly uzyskuje „prowadzenie" dla Czechosło
sportowych za triumf, jako odniesione w niezwykle nie- wacji, poczem następuje serja ataków ze strony niemiec-

Sarosi, gracz kombinacyjny między Aucrem i Toldim.
którzy nie nadają się do prowadzenia gry zespołowej,
czul się izolowany. Że Węgrzy osiągnęli w drugiej części
zawodów przewagę, było lo wynikiem niepotrzebnego i
zawczesnego przejścia Austrjaków. do defensywy.
Pomoc węgierska pracowała dobrze ze środkowym .Srnlagem i prawym Pulotasem na czele. Szucs nie był już
tak pewny. Obrońcy węgierscy Vago i Sternberg, mimo
dobrej formy, byli bezsilni przeciw doskonałej grze kom
binacyjnej Austrjaków. Bramkarz Szabo bez zarzutu.

Niemcy—Szwecja 2:1 (0:0).
Medjolan, 31 maja.
Początkowo gra bardzo ciekawa, ale bez rezultatu. Po
zmianie dopiero Niemcy przez Conena inicjują energiczne
ataki. Wreszcie z okazji jednego rzutu wolnego podanie
Conena zamienia łłohmann w pierwszego gola dla Niem
ców. Te nsam gracz podwyższa wynik na 2:0 i przy tej
sposobności ulega kontuzji.
Szwedzi dopiero przez Dunchera popawriają wynik 2:1.
Ostalnie minuty są dla Niemiec ciężkie.
Wbrew oczekiwaniom Szwedzi wystawili drużynę, któ
ra potrafiła walczyć do ostatniego gwizdka sędziego. Na
pad szwedzki pracował dobrze i sprawiał wiele kłopotu
tyłom niemieckim. W zespole niemieckim wstawiono gra
czy, którzy tak dobrze spisali się w meczu z Belgją. Wy
różnił się tu Conen oraz łłohmann, który odważnie wy
korzystał obie sytuacje podbramkowe. Z innych graczy
niemieckich podkreślić należy bramkarza Kressa, pomoc
ników Szczepana i Zielińskiego, następnie Kobierskyego,
Zielińskiego, Gramlicha, Lehnera i Sifflinga.

Włochy—Hiszpan ja 1:0 (1:0).
Florencja, 1 czerwca.
Już pierwszy mecz był wielką niespodzianką ze strony
Hiszpanów, którzy wykazali doskonalą formę i stawiali
dzielny opór Włochom. Włosi zdradzali większą rutynę,
lecz Hiszpanie byli szybsi i mieli... Zamorrę. Zdobyli też
oni pierwszą bramkę przez Gorestizzę, zaś Wosi zrewan
żowali się przez Ferrariego. Zarządzona dogrywka nie da
ła rezultatu.
W drugim meczu, który zarządzono zaraz na następny
dzień, zdołali Włosi po dzikiej walce i to niezbyt regu
larnej, wygrać minimalnie 1:0. Mimo powszedniego dnia
na stadjone we Florencji zebrało się około 20.000 widzów.
Walka była zajadła, zacięta do ostatniego wysiku.
Wprawdzie sędzia Mercet usiłował utrzymać grę w kar
bach, ale mimo to atmosfera była ciężka, a tragicznym
wprawdzie był moment, gdy trzech graczy trójki środ
kowej zdobywając bramkę wpadli z całym impetem na
swych przeciwników, z pośród których wybiegł ku try
bunom obrońca hiszpański Quincoces, demonstrując pu
bliczności swoją kontuzję.
Brutalnością nie grzeszyli tylko Włosi, owszem i Hisz
panie tu celowali, a zwłaszcza ich środkowy napastnik
Companala. Być może, że spowodowała to kontuzja ich
lewoskrzydłowego Boscha, który w drugiej połowie musiał opuścić boisko.
Było to więc bardzo szczęśliwe zwycięstwo Włochów,
raczej dzieło przypadku, aniżeli ich wysiłku. W ogólno
ści okazali się słabym teamem, mającym jednak na swe
usprawiedliwienie fakt, iż grali durgi mecz dzień po dniu.
Hiszpanie wystąpili z licznymi rezerwowymi, m. in.
zastąpili Zamorrę rezerwowym Boguescm, co nie miało
jednak wpływu na wynik, gdyż bramka była nie do utrzy
mania. W każdym razie Hiszpanów określić można, jako
najlepszych piłkarzy .świata.
jeśli idzie o grę głową. Gra rozpoczęta się z miejsca od
brutalnych „fauli". Już w 12 min. po „dzikim" przeboju
trójki środkowej napadu włoskiego pada pierwszy i de
cydujący o zwycięstwie goal ze strzału Meazzy.
Gar ostra trwa cały czas, dopiero gdy szereg graczy
odniósł kontuzje, uspokoiło się znacznie. Podniecenie na
widowni nastąpiło w ostatniej fazie gry, gdy Hiszpanie
przeszli''do energicznych ataków pod koniec meczu, gro
żąc ustawicznie wyórwnaniem. Nie warto pisać o wyczynacmh, gdyż z powodu zbyt ostrej gry nie mogło być mo
wy o regularnej grze.

Półfinały

Do finału wchodzą Włochy i Czechosłowacja.
kiej, które zmuszają bramkarza Planickę do rozwinięcia
całej swojej umiejętności i kunsztu obrony. Niedyspozy
cja strzałowa poszczególnych napastników niemieckich nie
pozwoliła Niemcom na uzyskanie chociażby jednego
punktu przed przerwą.
Po przerwie zaznacza się z miejsca
wybitna przewaga Czechosłowacji.
Mimo to w 18 min. udało się napastnikowi niemieckiemu
Noackowi przeprowadzać ładną solową akcję, która uwień
czona została sukcesem u> postaci honorowej bramki Nie
miec. Czesi coraz bardziej zaczynają nacierać na bramkę
przeciwnika, a świetnie dysponowany w tym dniu Ne
jedly podwyższa w 28 i 35 min. stan gry na 3:1. Wynik
ten, mimo rozpaczliwych wysiłków drużyny niemieckiej,
której atak kilkakrotnie stwarza pod bramką czeską nie
bezpieczne sytuacje, pozostaje bez zmiany, albowiem
wszystkie ataki rozbijają się o bohatersko broniącego
bramkarza Pianiczkę. Tem samem Czesi zapewnili sobie
udział w spotkaniu finalowem, które rozegrane zostanie
w następną niedzielę w Rzymie. Sędziował Barlassina
(Włoch).

Włochy—Austrja 1:0 (l;0).
Drugi półfinał, do którego stanęły reprezentacje. Włoch
i Austrji, odbył się wśród fatalnych warunków atmosfe
rycznych, co jednak nie stanowiło przeszkody, aby try
buny zapełniły się tłumnie publicznością, której przy
było około 35.000 osób. Wśród gwatownej ulewy szwedz
ki sędzia Fllund dał sygnał do rozpoczęcia zawodów. Już.
na początku było widoczne, że reprezentacja Austrji nie
będzie mogła wznieść się do tego poziomu, jaki wyka
zała w poprzednich spotkaniach eliminacyjnych. W 18

7
min. napastnik włoski Meazza w zamieszaniu podbramko
we™ zdobył
pierwszy punkt dla Włoch,
stanowiący równocześnie jedyną bramkę dnia, decydu
jącą o zwycięstwie reprezentacji włoskiej.
Reszta gry upłynęła wśród zmiennych ataków obu
stronnych, przyczem gra wskutek silnie rozmokłego boi
ska nie mogła się liależyce rozwijać, a w pewnych mo
mentach musiano nawet wysypać boisko trocinami.
Najsłabszą częścią drużyny austrjackiej była łinja na
padu, która w dodatku straciła w drugiej połowie dosko
nałego Horwatha, z powodu kontuzji. Świetnie dyspono
wany zazwyczaj Schall zawiódł tym razem całkowicie
i grał bardzo nerwowo.
Nieco lepiej prezentowała się pomoc. Obrona dobrze
spełniła swe zadanie, zaś najlepszym graczem austrjackim
byl bezsprzecznie bramkarz Platzer, który kilkakrotnie
miał okazję do wykazania swej świetnej techniki.
W pierwszych minutach drugiej połowy, Włosi przy
puszczają bezustannie ataki na bramkę austrjacką, które
jednak likwiduje dobrze dysponowana obrona. Dopiero
później gra staje się bardziej równorzędna, a przez dłuż
szy okres czasu Austrjacy nawet mają więcej z gry, nie
umieją jednak wykorzystać licznych dogodnych sytuacyj
i mecz kończy się zwycięstwem Włoch, które uważać na
leży za zasłużone.
W meczu finałowym, który odbędzie się dnia 10 bm.
w Rzymie, spotkają się zatem Czechosłowacja i Włochy,
zaś o trzecie miejsce walczyć będą Niemcy z Austrją.

Admira (Wiedeń)—Reprezentacja „Ligi Śląsk?
5:3 (2:1).
Katowice, 2 czerwca
Po oficjalnem powitaniu gości przez prezesa SOZPN
p. inspektora Żółtaszka, rozpoczęli zawody Ślązacy ze
słońcem. Z początku chodziło wszystkim, by tylko wynik
był jak najkorzystniejszy, gdy jednak gospodarze się roz
grzali i stwierdzili, że pzreoiwnik nie jest taki straszny,
rozpoczęła się dopiero właściwa gra.
Gościom zapewnia prowadzenie Durspekt. Gospodarze
odpowiadają bramką, strzeloną przez Krawca. Minutę
jednak przed końcem po pięknej kombinacji podbram
kowej Fogl podwyższa do 2:1.
Po przerwie słabego Katza zastępuje Ledwoń. Sytua
cje zmieniają się błyskawicznie. Przy strzale Kessnera.
Loehrer wypuszcza piłkę z rąk, a Wolny dobija. Jest 2:2.
Entuzjazm jednak na widowni wzrasta wtenczas, gdy
Loehrer wybiega do centry Kessnera, a Ledwoń strzela
do pustej bramki i zapewnia Śląskowi prowadzenie 2:3.
To było jednak wszystko, na co mogła sobie pozwo
lić drużyna Śląska. Strzały Durspektut, Facco i Fogla
zapewniły gościom zwycięstwo w ostatnim niemal okresie
gryBez zarzutu wypełnili swe zadanie Strauch w bramce,
łinja pomocy oraz Kessner i Pytel. Słabiej wypadli
obrońcy na tle szybkich i misternych kombinacyj Admiry. U wszystkich zaś szwankowała gra głową. Z dru
żyny Admiry podobali się przedewszystkiem Fogl na
skrzydle oraz niezmordowana łinja pomocy z Hummenbergem na czele. W obronie wybijał się Pawliczek.
Przeciwnicy wystąpili w następujących składach: Ad
mira: Loehrer, Pawliczek, Mischitzka, Klima, Huminenberger, Facco, Siegl, Hohnemann, Stoiber, Durspekt,
Fogl. Śląsk: Strauch (Pol. KS), Dudek (Kolej. PW), Manzel (06), Moczko (Dąb), Dębski (Śląsk), Dytko (Dąb), Kes
sner (Dąb), Katz (ŻKS), Pytel (Czarni), Wolny (Cho
rzów), Kra wic (Dąb). Sędziował p. Gerblich.

Admira — Śląsk 5:3 (2:1).
Król. Huta, 3 czerwca, (tel) Rewanżowy mecz
pomiędzy reprezentacją Śląska a mistrzem piłkar
skim Austrji, Admirą, zakończył się porażką Ślą
ska w identycznym stosunku, jak w Katowicach,
mianowicie 3:5 (1:2).
Mecz ten był właściwie powtórzeniem meczu
z dnia poprzedniego w Katowicach, z tym może
wyjątkiem, że Austrjacy, którzy dotychczas nie
doceniali śląskiego zespołu, zabrali się zaraz od
początku do dzieła i uzyskali wielką przewagę w
polu, uwidocznioną strzeleniem już w pierwszych
minutach gry dwóch bramek.
Naogół reprezentacja Śląska w przeciwstawie
niu do reprezentacji katowickiej, składającej się
z zawodników Ligi śląskiej, posiadała więcej sła
bych punktów, przedewszystkiem w pomocy,
gdzie Kania zupełnie nie zadowolił, będąc najsłab
szym graczem na boisku. Pozatem atak Śląska był
nieumiejętnie złożony, wskutek czego jego akcja
afensywna rwała się, jakkolwiek miał on dość
sposobności, aby uzyskać lepszy wynik bram
kowy.
Bohaterem tego spotkania była niewątpliwie pa
ra pierwszorzędnym obrońców z Naprzodu (Lipiny)
Michalski i Stefan,
którzy zwycięsko wychodzili niemal ze wszyst
kich pojedynków ii byli najlepszymi graczami na
boisku. Bardzo słabym punktem był bramkarz
Śląska, Zieja, którego zmienił po przerwie Willich — i on jednek nie mógł zadowolić.
Jeżeli chodzi o gości, to zaprezentowali oni bar
dzo ładną na oko grę, technicznie wysoko stoją
cą, będącą pokazem pierwszorzędnej szkoły au
strjackiej. W zespolę Admiry zaszła jedna zmia
na, mianowicie zamiast Klimy grał Gali.
Austrjacy obejmują z miejsca inicjatywę i prze
prowadzają niebezpieczne ataki na bramkę Ślą
ska, uzyskując już w 5 min. pierwszą bramkę przez
Hannemanna, przyczem opanowują zupełnie boi
sko. Dopiero po 15 minutach Śląsk trochę otrzą
sa się z przewagi Austrjaków, co jednak nie prze
szkadza Hannemannowi uzyskać drugiej bramki.
Pierwszy punkt dla Śląska pada dopiero w 21
minucie ze strzału Teubera, z widocznego „spalo

nego". Za chwilę Śląsk nie wykorzystuje stupro
centowej sytuacji dla siebie.
Po przerwie już w drugiej minucie, po bardzo
pięknej akcji całego ataku austriackiego, Hannemann podwyższa wynik do .3:1. Bramkę zawinił
bramkarz Śląska. W 14-tej min. Wostal uzyskuje
bramkę dla Śląska z przytomnego przeboju. Nie
przeszkadza to jednak Austrjakom uzyskać w 15
i 21 min, dwóch bramek przez doskonałego w tym
dniu Dusbecka.

Na tern jednak kończy się kombinacyjna gra
Admiry i powoli Śląsk przychodzi coraz bardziej
do gło»u. W 22 min. Wostal uzyskuje trzecią
bramkę. Następują piękne ataki i doskonale prze
myślana akcja ofensywna całego ataku śląskiego,
niestety nie uwieńczona cyfrowo. Sędziował p.
Laband.
Skład drużyny śląskiej był następujący: Ziaja,
Michalski, Stefan, Garus, Kania, Walus, Bochnia,
Teuber, Gott, Gieroń (po przerwie Wosta), Piec.

Prusu Wschodnie — Pomorze 1:0 (1:0).
Bydgoszcz, 3 czerwca (tel.). Na stadjonie miej
skim w Bydgoszczy odbyły się w niedzielę ocze
kiwane z wielkiem zainteresowaniem zawody pił
ki nożnej pomiędzy reprezentacją Prus wscho
dnich i reprezentacją Pomorza. W imieniu po
morskiego Z. P. N. powitał drużynę gości prezes
Związku p. Kochański. Imieniem drużyny Prus
wschodnich dziękował za przyjęcie kapitan związ
kowy Erlat.
Drużyny wystąpiły w następujących składach:
Prusy: Stefanowski, Jahns, Lingman, Steinbriick,
Matias, Heinich, Peiidich, Krauze, Miehaltzyg,
Bahlo, Sodenik — Pomorze: Sobieralski, Dróż-niewski, Maliszewski, Chybiak, Stock, Lubawy,
.Nawrocki, Jeziorski:, Obrębski, Suchocki, Mi
chalski.
Grę rozpoczyna drużyna gospodarzy przebojem,
który jednak likwiduje obrona gości. Następuje
obustronna kopanina, wybijanie na aut, w czem
celują goście.. Widoczne zdenerwowanie w obu
drużynach trwa około 15 minut. W 22 miu. strze
la Sodenik pierwszą bramkę dla Proś. W 23 min.
sędzia dyktuje rzut kariiy dla Pomorza. Strzela
Obrębski w ręce bramkarzowi. W 38 min. zostaje
silnie kontuzjonowany prawy napastnik Pomo
rza, którego zniesiono z boiska, a jego miejsce za
jął Kimmel. Z tą chwilą zmienia się sytuacja
Pomorza na lepsze.

Po przerwie Pomorze dochodzi coraz częściej do
głosu. W 16 min. zostaje kontuzjonowany bram
karz gospodarzy Sobieralski, którego również
znoszą z boiska. Na jego miejsce wchodzi rezer
wowy Wyczyński. W 20 min. rzut karny dla Po
morza niewykorzystany przez Drożniewskiego
chwyta bramkarz.
Odtąd zaczyna się
całkowita przewaga Pomorza,
które stale gości i>od bramką gości i oddaje kil
ka pięknych strzałów. Wszystkie broni fenome
nalny wprost bramkarz. Wreszcie gwizdek sędziego prof. Obsta z Grudziądza kończy mecz.
Należy zaznaczyć, że goście zasłużyli na wy
graną. Byli oni lepiej zgrani, grali ambitnie, ce
chowała ich szybka decyzja, natomiast technicz
nie stali na niezbyt wysokim poziomie. Wyróżnił
się tylko bramkarz Stefanowski oraz napastnik
Sudenik.
Drużyna Pomorza grała ambitnie, lecz za mięko. Niezgrabny zupełnie atak, który się wzajem
nie nie rozumiał. Pomoc dobra, w obronie do
bry Maliszewski. Równiek dobry bramkarz Sobieralski, jakoteż jego następca Wyczyński. —
Zainteresowanie meczem ze strony publiczności
bardzo wielkie Szczególnie dużo przybyło Niem
ców z okolicy.

Z BOISK PIŁKARSKICH.
Warszawa, 31 maja. W meczach piłkarskich we czwar
tek wyniki byty następujące: AZS—Skoda 2:1, Warsza
wianka l-B—Świt 5:0, PZL—Barkochba 4:1, Legja 1-B—Orkan 2:1.
Warszawa, 3 czerwca (Tel). W meczach klasy A wy
niki były następujące: Skoda—PZT 5:2 (2:1), Warsza
wianka l-B—Orkan 6:0 (2:0), Świt—Barkochba 6:1 (0:1),
Pwat—Orzeł 3:0 (1:0), Polonja l-B—Legja I-B 2:0 (1:0).
Bepr. robot. Gdańska i Gdyni—repr. żyd. Warszawy 0:0
(w sobotę), repr. Gdyni i Gdańska—robot, rpr. Warszawy
0:3 (0:1).
Lwów, 3 czerwca (Tel). Hasmonea—Czarni 2:1. Zawody
towarzyskie.
Lwów, 3 czerwca, (tel.) Mistrz, lwowskiej ligi. Świteź—
Ukraina 1:1 (1:0).
Po niedzielnych spotkaniach kolejność tabeli ligi okr.
jest nast.: 1) Resovia tl pkt., 13:6, 2) Polonia (Przemyśl)
1) pkt., 17:8, 3) Pogoń Ib 8 pkt., 6:8, 4) Czarni 7 pkt.,
9:4, 5) Ukraina 4 pkt., 13:15, 6) II Sokół 4 pkt.. 4:8, 7)
Leelija 4 pkt., 7:11, 8) Świteź 1 pkt. 1:16.
Lwowska liga piłkarska została ostatnio na skutek
przeprowadzonego referendum przez zarząd PZPN powię
kszona do 10 klubów, w następstwie czego w mistrzo
stwach dodatkowo brać będą udział lwowska Hasmonea
i jarosławskie Ognisko.
Łódź, 3 czerwca (Tel). Mistrz, kl. A: LTSG—Union Touring 2:2, Hakoah- - Widzew 3:1, Strzelecki KS—Makkabi
5:1, WKS—LKS l-B 4::0, Wima—Kaliski KS 3:1,
łtzeszów, 3 czerwca (Tel). Mecz o mistrz, ligi okr.:
Resouia—,Pogoń l-B (Lwów) 1:1 (1:1). Bramkę dla Po
goni strzel!! Kraus, dla Resovji z rzutu karnego Kłus.
Sędziował p. Drabikowski.
Nowy Sącz, 3 czerwca (Tel). Mistrz, kl. B: KS Samson
(Tarnów)—KS Strzele 2:1 (1:1). Sędziował p. Wiśniew
ski.
Przemyśl, 3 czerwca (Tel). Polonja—Lechja (Lwów)
5:0 (1:0). Mistrz, ligi okr. Gra w pierwszej połowie wy
równana. Małodobry strzela pierwszą bramkę. W dru
giej połowie Polonja w zupełności opanowuje boisko, zdo
bywając 4 bramki przez Orawca. Zawody zakończyły
się jednak niemiłym zgrzytem, gdyż Lechja niezadowo
lona z orzeczeń sędziego dra Krajcarka po zdobyciu
bramki przez Polonję, której zresztą sędzia nic uznał,
opuściła boisko.
Czuwaj—Korona (Sambor) 1:1 (0:1). Polonja l-B—Resouja l-B 6:3 (4:0). Buch—Hagibor 6:0 (4:0).
Sosnowiec, 3 czerwca. Mistrz. A kl. Unja—Policyjny
KS 3:0 (1:0). Zawodom przyglądało się około 4.000 wi
dzów. Sędziował p. Rutkowski z Krakowa. Przedmecz
rezerw 5:1 dla Unji.
W Będzinie: A kl. Sarmacja—Hakoah 4:0.
Mistrz. B kl.: Dąbrowa wygrała w. o. z Saturnem z po
wodu nieprzybycia Saturnu. W Sosnowcu Kinerath zre
misował z Samsonem z Modrzejowa 2:2.
Częstochowa, 3 czerwca (Tel). Wyniki czwartkowe:
Mistrz, kl. A: Brygada—Victoria 0:0. Sędziował p. Gruen.
Częstochówka—Legja (Wieluń) 6:0 (4:0). Mistrz, kl. B:
Błyskawica-—Orlę 2jj-,' Makkabi—Gwiazda 3:2, Skra II—
Częstochówka I 1:1.
Wyniki meczów piłkarskich, rozegranych w dniu 3 bm.
w ramach święta P. W. i W. F., który urządził turniej
błyskawiczny o pubar przechodni, były następujące:
Victorid—Błyskawica 4:0, Makkabi—Skra 1:0, Często
chówka—S. M. P. 2:1, Victoria—Makkabi 2:0, Brygada—
Częstochówka 1:0. W finale Brygada pokonała Victorię
2:1.
Tarnów, 3 czerwca (Tel). Mistrz, kl. B: Jutrzenka—Me
tal 2:1 (0:0). Sędziował p. Jachimowicz. Z. M. S.—Gwiaz
da 4:3 (1:1). Sędziował p. Wiśniowska. Mościce—Tarnouia
3:2. Sędziował p. Gawęda. Zawody towarzyskie: 16 p. p.-—
Jutrzenka 2:1 (1:0). Sędziował p. Polanecki.
Skawina, 3 czerwca (Teł). Mistrz, kl. B. KS Skawinka—
Bocheński KS 6:0.

Jasło, 3 czerwca (Tel) Wyniki meczów z dnia 31 maja:
Czarni (Jasło)—Makkabi (Jasło) 2:0 (0:0). Zawody towa
rzyskie. Sędziował p. Garbaczik.
W dniu 3 bm. mistrz, kl. B: Sandecja—Czarni (Jasło)
2:1 (1:1). Sędziował p. Kulczyk.
Toruń, 3 czerwca (Tel). Mecz tow. Legja (Poznań)—
TKS „29“ 8:1 (4:1). Legja górowała znacznie nad prze
ciwnikiem i zwycięstwo odniosła bez trudu.
Stanisławów, 3 czerwca (Tel). W niedzielę gościł stani
sławowski okręg ZPN reprezentację piłkarską Czerniowiec,
z którą reprezentacja okręgu rozegrała zawody zakończo
ne zwycięstwem Stanisławowian 4:3 (1:1). Rumuni wy
stąpili w swym najlepszym składzie.
Gra była naogół dość ciekawa. Bramki strzelili dla
miejscowych Dudziak z karnego, w 50 i 55 minucie Nit
ka, w 80 min. Mikita.
Sędziował p. Naróg. Widzów około 2.000.
Kołomyja, 3 czerwca (Tel). Czerniowce—Kołomyja 6:0
(3:0). Przed rozpoczęciem zawodów orkiestra odegrała
hymny państwowe: rumuński i polski, poczem przemó
wił do gości prezydent miasta poseł Sanojca. Gra toczyła
się pod znakiem silnej przewagi gości. Drużynę Kołomyi
stanowił właściwie zespół 49 p. p. Sędziował p. Tatara ze
Stanisławowa. Widzów ponad 1500.
Mistrz, kl. B: Admira (Stanisławów)—Dror (Kołomyja)
2:0 (1:0).
Równe, 3 czerwca (Tel). W niedzielę odbyły się w okrę
gu rówieńskim spotkania piłkarskie w kl. A i B, które
dały następujące wyniki:
W Łucku mistrz, kl. A: PKS (Równe)—WKS (Łuck)
1:1. Sędziował p. Bukowiecki. We Włodzimierzu mistrz,
kl. A: PKS (Łuck)—Amatorzy (Włodzimierz) 4:1 (3:0).
W Krzemieńcu mistrz, kl. B: Szomrija—Hasmonea (Krze
mieniec) 2:3. W Równem mistrz, kl. A: WKS (Równe) —
PKS (Równe) 3:1. Sędziował p. Stooki. Pogoń (Równe) —
Hasmonea (Równe) 0:0. Mecz towarzyski: Hasmonea
(Równe)—Hakoah (Równe) 3:0.
Kijów, 3 czerwca (Tel). W meczu piłkarskim w obec
ności 12.000 widzów, reprezentacja Leningradu pokonała
reprezentację Kijowa 6:0.
Lille, 3 czerwca. W Lens rozegrany został ciekawy mecz
piłkarski pomiędzy reprezentacją polskiej Emigracji we
Francji a najlepszym klubem belgijskim Dariruj. W skład
drużyny belgijskiej wystąpiło aż 5 reprezentacyjnych gra
czy. Po bardzo zaciętej walce Daring odniósł zwycięstwo
w stosunku 5:2 (3:1).

Krakowska piłka nożna.
Kraków, 3 czerwca. Wisła Ib—FC Preussen (Hindenburg) 1:1 (1:0). Dobra gra rezerwowej Wisły, która grała
swój drugi mecz na następny dzień po porażce z Cracovią Ib. Bramkę dla Wisły strzelił „Piotrowicz", zaś dla
Preussen Klemens. Lubowiecki nie wyzyskał w ostatniej
minucie rzutu karnego. Preussen należy do najsilniejszych
drużyn niemieckiego Śląska. W ostatnim swym meczu z
Gracovią zdołał uzyskać wynik nieznaczny przegrany 2:3.
Kraków, 3 czerwca. Wisła junj.—DKS 7:0. Wisła junj.—
Wawel junj. 8:0. W obydwu meczach junjorzy Wisły za
prezentowali b. ładną formę.
W krakowskiej kl. A jest najmniej pięć drużyn zagro
żonych spadkiem do kl. B. Wyniki zawodów niedziel
nych są nast.:
Wawel—Korona 4:0 (0:0). Krowodrza—Makkabi 1:0
(0:0). Cracouiu lb—Wisła lb 2:0 (1:0). Grzegórzecki —
Zwierzyniec 5:0 (2:0). Legja—Olsza 1:1 (1:0).
W klasie B.: Sita—Czarni 1:0 (1:0). ZFG—Hakadur 2:2
1:2: Unia—Łobzowianka 3:2 (2:0). Polonia—Prądniczanka 2:0 (1:0). Nadwiślan—Patria 1:0 (0:0). Sparła—Orlęta
1.1 (0:0). Bakowiczanka—Kabeł 1:0 (1:0). Hakoah—Bieianowianka 2:1 (0:0).
W kl. C.: Gwiazda—Wołania 2:1 (2:0). Wolanka—Za
krzowianka 1:1 (0:0). Maraton—Tor 4:3 (2:1).
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przekraczała naogół ram przyzwoitości, które przesa
dzał 'czasem lewy obrońca Austrji, w tem sposób sza
chujący groźnego dla siebie Rusina. W dobrej, sporto
wej atmosferze walczono o prymat. Krakowianie mieli
go zapewniony zdawało się, gdy prowadzili 3:1, jednak
że słabsza kondycja fizyczna gospodarzy umożliwiła go
ściom wyrównanie, a nawet stworzyła warunki, umożliuiiająct im zwycięstwo. Pod względem kondycji byliśmy
więc słabsi.
Natomiast posiadaliśmy w sobie więcej, niż goście
zapału w przeważnej części gry. Dopiero wyczerpanie
jednostek poczyniło luki w drużynie i od tej pory go
ście zawładnęli grą. Doprowadzili do szczęśliwego dla
siebie wyniku 3:3.
Kraków był pozbawiony Kotlarczyków, Mysiaka, Iiiesnera i Artura, zajętych w Warszawie. Brak tychże osła
biał zgóry poważnie-drużynę, a w szczególności jej atak.
W nim
dominująrą rolę odegrał Pazurek I,
wracający prawie zupełnie do swej dobrej formy. Przy
nim dobrze wypadł Łyko, ustawicznie wysuwany z pił
ką, którą dobrze oddawał do środka. Bieg i zdecydo
wanie Rusina, uczyniły go niebezpiecznym w pobliżu
bramki, gdzie zbyt mało sarn decydował się na strzał.
Mniej dobrze wypadła rola Smoczka, fizycznie nieprzy
gotowanego do tak poważnego wysiłku. Stąd w drugiej
połowie ograniczył się wyłącznie tylko do długich po
dań, sam natomiast mało o piłkę walczył. Maurer miał
dobre zagrania. Często jednak nie miał szczęścia w wal
ce o piłkę, za którą pod koniec niezawsze mógł nadążyć.
Pomoc utraciła cenny punkt w kontuzjonowanym Le
siaku, którego zastąpił Pazurek II, bardzo pracowity,
ale technicznie mało przygotowany do walki z technicz
nym przeciwnikiem. Równo a skutecznie grali Wi/czkiewicz i Ziżka. Ostatni, gracz technicznie dobrze posta
wiony, utrzymał się swe skrzydło.
Pająk, który na skutek przeszkód służbowych nie wy
jechał do Warszawy, zaprodukował grę' o dobrym wy
kopie, szybkości i zdecydowaniu w działaniu. Sąsiedz
two z Jokszem nie było początkowo skontaktowane i
stąd wynikały niemiłe dla bramki momenty, jednakże
potem zgrali się dobrze i obaj grali czysto.
Koszowski ma talent. Ale też ma zbyt gorące serce,
co działa w czasie gry przeciwnika pod bramką.
Wiedeńczycy dopiero pod koniec pokazali typową dla
swej klasy grę. Czekali bowiem długo na wyczerpanie
się naszych graczy, mało ekonomicznych w grze. Gdy
więc napór naszych zmalał, wówczas
Austrja przypuściła szturm,
wyposażony w wielką sztukę gry piłkarskiej. Wtedy do
piero piłka poczęła wędrować od nogi do nogi,’ pod
bramką stwarzano pozycje, z których ustawicznie strze
lano.
Najbardziej interesował Jeruzalem. Wybitny technik,
umie piłkę poprowadzić do celu przez gęstwinę, a pod
bramką okazał się niebezpiecznym strzelcem. — Stroh
1 Specht kombinowali wzorowo krótkiemi podaniami w
trójkącie, gdzie najczęściej pojawiał się ostateczny egze
kutor ze strzałem.
Skrzydłowi całkiem wyraźnie grali na stwarzanie po
zycyj do strzałów. Na moment zwolnieni z opieki, do
brze podawali do środka.
Gra pomocy zrosła się z grą ataku. Ścisły kontakt
był tu
widoczny przez cały czas
w czem największą zasługę ma środkowy.
Nowopozyskany obrońca — Ludwig — atletycznym
wyglądem robi większe wrażenie, niż grą, pozbawioną
finezji. Wykop daleki, ale słabo „adresowany". Tech
nicznie lepszy Keit nadużywał ciała. Bramkarz zawinił
trzecią bramkę, grając pod słońce. W wielu sytuacjach
ratował bezkonkurencyjnie.
Skład drużyn i przebieg gry:
Kraków — Koszowski, Pająk, Joksz, Lesiak, Wilczkie
wicz, Ziżka, Rusin, Maurer, Smoczek, Pazurek I, Łyko. —
Austrja: Miillner, Ludwig, Keit, Najemnik, Mock, And
ritz, Moltzer, Jerusalem, Stroh, Specht i Gall.
Od startu Kraków ruszył bardzo ambitnie, odrazu usadawiając się pod bramką Austrji. Akcje ataku zagra
żają ustawicznie bramce gości, którzy w tym czasie bro
nią się prawie wyłącznie. 3 kornery wyrażają przewagę
Krakowa, strzelającego mało szczęśliwie. W 10 min. Le
siak, na skutek kontuzji, musi opuścić boisko a to osła
bia tę linję, bo Pazurek II, mimo pracowitości, nie mo
że unieszkodliwić prawej strony gości.
Z tej strony poczynają się ataki Austrji, przynosząc
jej korner a po nim ładny strzał obroniony. Smoczek
strzela potem ładnie tuż obok słupka, Maurer powol
nością traci dwukrotnie dobre pozycje. W czasie, gdy
Kraków przeważa, atak gości krótkimi podaniami for
suje grę. W 25 min. udaje się im atak środkiem. Po
danie Stroha poza obrońców chwyta Spechtl i strzela
obok niezdecydowanego Kaszowskiego. Podniecony atak
polski intenzywniej pracuje a w nim Pazurek i skrzy
dłowi. Nacisk ten stwarza. wiele pozycyj, jednakże brak
decyzji i szybkości pod bramką napastników nie po
zwala wykorzystać dobrej gry w polu. Dopiero w 35 min.
piękne współgranie Smoczka z Łgką kończy się sku
tecznym strzałem ostatnieyo. 1:1. W dalszym ciągu go
spodarze mają więcej z gry, choć i goście nie spoczy
wają, lecz zatrudniają Koszowskiego. Bramkarze nie do
puszczają do zmiany wyniku.
Sensacyjnie rozpoczęła się druga połowa.
Odebrawszy gościom piłkę, Pazurek prowadzi ją ku
bramce, daje Łyce, ten do środka oddaje, gdzie czeka
już Maurer i z najbliższej odległości pakuje ją w siatkę.
Zaledwie ze środka zaczęto grać, a już daleki strzał
Maurera grzęźnie w bramce Austrji, ponieważ oślepiony
słońcem bramkarz wypuszcza piłkę z ręki. W mniej niż
2 minutach Kraków prowadzi 3:11

Ciało Każdego sportowca I torustp
osiągnie spręż)slość, skóra — elastyczność, jeżeli używać będziesz
do masowania A MOL. A MOL to przyjaciel każdego sportow
ca i turysty! Do nabycia w każdej aptece i składzie aptecznym.
Cena 1.70 zl. za flakon.

lepszego napastnika gości Jerusalema. Goście są teraz
lepsi, bo szybsi i w lepszej kondycji. „Ucieczki" Rusi
na kończy stale „foul" na nim. Dopiero któryś z rzędu
karze sędzia rzutem karnym. Strzela go Maurer w ręce
bramkarza. Coraz bardziej oddaje Kraków grę w ręce
„Austrji". Tyły gospodarzy pracują w pocie czoła i
udaje się im utrzymać wynik.
Sędzia p. Schneider, bez zarzutu. Widzów 8.000.
J. K.

Niedługo potem o mało a byłoby 4:1, gdy obrońca
bronił na korner. Powoli zaznacza się zmęczenie graczy
Krakowa. Maurer i Smoczek w ataku a Pazurek w po
mocy są znacznie już wolniejsi, stąd akcje ataku nie
są już tak płynne. Wykorzystuje to Austrja i rozpo
czyna swą typową grą podań od nogi do nogi w polu,
pod bramką natomiast operuje wysunięciami za obronę.
Tak w 17 min. pada druga bramka, zdobyta przez Jerusalema a w 3 minuty później ostatnia znowu przez naj
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Polonia —Zawody
Cracoyia
2:1
(1:0).
licowe.
Warszawa, 3 czerwca, (tel.) Składy drużyn: Po
lonia: Korniejewski, Pigłowski, Bułanow, Zastawniak, Ałaszewski, Odrowąż, Zgliński, Szczepa
niak, Łańko, Seichter, Puchniarz. — Cracoyia:
Otfinowski, Pająk, Doniec, Ziżka, Chruściński,
Mysiak, Rusinek, Zieliński, Malczyk, Ciszewski
i Zembaczyński.
Odrazu trzeba zaznaczyć, że zwycięstwo Polonji
uważać należy za
bardzo szczęśliwie.

Nawet wynik remisowy w normalnych warun
kach byłby dla Polonji zadawalający, tymczasem
jednak drużyna warszawska zdobyła niespodzie
wanie oba punkty w walce z przeciwnikiem wy
raźnie lepszym i to w najmniej spodziewanym mo
mencie. Gdyby bowiem Polonia zdołała strzelić
w pierwszej połowie nawet trzy bramki, nie by
łoby to specjalnie dziwnem, natomiast jeśli w
drugiej połowie zawodów, w okresie dłuższej i cał
kowitej przewagi Cracoyii, udaje się Polonji na
kilka minut przed końcem zawodów strzelenie de
cydującej o zwycięstwie bramki, przyznać przeto
musimy, że porażka Cracovii nie jest specjalnie
sprawiedliwa.
Drużyna krakowska była lepszą od przeciwni
ka przedewszystkiem pod względem zespołowym.
Napad jej górował wyraźnie w polu, usiłował
wielokrotnie zdobyć się na celowsze akcje i do
kładniejsze podania, ale białoczerwonym brako
wało wykończenia. Napad ich im bliżej znajdo
wał się bramki przeciwnika, tem więcej stawał
się nieudolnym, a jeśli chodzi o strzały, to — bar
dzo słabym.
W przeciwieństwie do Cracoyii, Polonia była
w swych chaotycznych i rwącycb się stale ata
kach nieraz niebezpieczniejsza,
szczególnie w pierwszej połowie zawodów.

Po przerwie jednak napad Polonii przestał wła
ściwie istnieć jako linja i ograniczył się tylko
do pojedynczych wypadów, z których jednak je
den zakończył się szczęśliwą bramką. Zdaje się
jednak, że sama Polonia nie liczyła się ze zdo
byciem tej bramki, gdyż przez ostatnie pół godzi
ny zostawiła w linji napadu tylko czterech gra
czy, a cofnęła Seichtera do tyłu na czwartego
pomocnika.
W drużynie Cracovii
Otfinowski ponosi wyraźny winę

przy pierwszej puszczonej bramce, gdzie piłkę od
dał ipod nogi Zghińskiemu. W obronie ostoją był
Pająk, który doskonale likwidował przeboje lewej
strony ataku przeciwnika i był stale na miejscu.
Linja pomocy była bodaj
najlepszą częścią Cracoyii.

Doskonale zaprezentował się, jeśli chodzi o wspo
maganie napadu, Chruściński, który w tej dzie
dzinie przewyższył nawet Mysiaka, W ataku naj
lepszym był Ciszewski. Szczególnie jego akcje w
polu wykazywały wysoką klasę piłkarza. Słabiej
wypadł natomiast za powolny Malczyk, Skrzydło-

wi obaj może szybcy i w niektórych akcjach nie
bezpieczni, ale kiepsko trzymający miejsce i sła
bi w centrach.
Polonia grała może
lepiej, niż na poprzednich zawodach,

ale nadal pozostaje zespołem, któremu daleko do
doskonałości, nawet na nasze skromne polskie sto
sunki. W drużynie tej jedynymi technicznie wy
szkolonymi są Bułanow i wszechstronny Szczepa
niak, a z dużerni zastrzeżeniami jeszcze może Pi
głowski, Odrowąż i Łańko. Dwom ostatnim zby
wa jednak bardzo na szybkości i starcie do pił
ki. Brak zamiłowania do gry kombinacyjnej, to
główna wada napadu Polonii, której akcje mu
szą wobec tego wyglądać zawsze chaotycznie.
Nadto niektórzy gracze, jak Ałaszewski i Seich
ter, niepotrzebnie zapędzają się w „faulowaniu"
przeciwników, a za mało myślą o piłce. Na plus
Polonii zaliczyć należy jej ogromną ambicję i par
cie naprzód do zdobycia bramki.
Przebieg gry.

Pierwsza połowa meczu mńja dość nieciekawie
i jest znacznie słabsza, niż druga. Piłka kursuje
najczęściej po środku boiska. Właściwie Polonia
ma tutaj więcej okazji do zdobycia bramki. W 6
minucie Otfinowski łapie strzał Zglińskiego. Na
stępnie w 14 min. strzał Szczepaniaka, a w 23 min.
„główka" Zglińskiego idzie w poprzeczkę. W 29 mi
nucie piłkę, strzeloną przez Seichtera, wypuszcza
Otfinowski z rąk, co wykorzystuje Zgliński, uzy
skując prowadzenie dla Polonii. W 41 min. jeszcze
jeden słupek broni bramki Cracoyii.
Po przerwie
obraz gry się zmienia
i Cracoyia coraz wyraźniej zaczyna przeważać.
Polonia cofa Szczepaniaka do pomocy, przez co
wzmacnia może tyły, ale unieszkodliwia własny
napad. Cracovia natomiast podaje dokładniej i
coraz częściej ma bardzo dobre momenty. W 15 mi
nucie następuje wyrównanie. Oto po strzale Ci
szewskiego Korniejewski wypuszcza piłkę z rąk.
a nadbiegający Zembaczyński dobija do siatki.
Sytuacja dość podobna do bramki Polonii, zdo
bytej w pierwszej połowie. Cracoyia coraz czę
ściej gości pod bramką gospodarzy. W 21 min.
omal że Rusin nie strzela drugiej bramki, ale w
dogodnej pozycji przenosi piłkę nad poprzeczką.
Polonia pragnie utrzymać wynik remisowy i gra
teraz w czwórkę w ataku. Tymczasem Cracovii nie
bardzo jakoś się klei, chociaż przeważa ona wy
raźnie.
Nagle w jednym z nielicznych wypadów Po
lonii w 40 min. Szczepaniak, stojąc w odległości
20 m. od bramki, bierze piłkę z powietrza i ostrym
strzałem w lewy róg wywalcza zwycięstwo swej
drużynie. Cracovia, skonsternowana, gra już bar
dzo nerwowo i nie może sobie przez ostatnie 5 mi
nut wyrobić dogodniejszej pozycji. Sędziował p.
Leracz z Poznania nieszczególnie, zwłaszcza zby
tecznie zasądzał rzuty wolne. Widzów 4.000.

*

„Austrja“ (Wiedeń) — Reprezentacja Bielska R«£a-Wilno ?B:O <O:O>
Wilno, 3 czerwca (Te). W Wilnie rozegrany został mecz
3:2 (3:0).
między reprezentacjąą Rygi a reprezentacją Wibia. Mcck

Bielsko, 1 czerwca.
Przy niebywąłem zainteresowaniu publiczności roze
grano zawody, które zakończyły się zwycięstwem drużyny
wiedeńskiej. W pierwszej połowie z powodu zdenerwo
wania graczy Bielska goście mają lekką przewagę i strze
lają pod rząd trzy bramki przez Spechtla i Stroh nic bez
winy bramkarza miejscowych.
Powoli jednak Bielsko otrząsa się z przewagi i zaczyna
zagrażać bramce „Austrji", jednak bramkarz ich jest na
miejscu.
Po przerwie drużyna Bielska z miejsca przejmuje ini
cjatywę i zaraz w 5 min. po rzucie rożnym strzela przez
Wosia pierwszą bramkę przy niebywałym entujazmic pu
bliczności. Bielsko dalej przeważa i w 18 min. Honigsmann
zdobywa drugą bramkę dla Bielska. Obecnie Bielsko
przesiaduje na polu karnem „Austrji", jednak bramkarz
jest zaporą nie do przebycia. Sędziował p. Schimke. Pu
bliczności około 3.500 osób, co jest rekordem na Bielsko.
Składy drużyn: „Austria": Millner, Ludwig, Kaith, Na
jemnik, Mock, Gall, Sipek, Jeruzalem, Stroh, Specht, Andrilz. Bielsko: Wilczyński (po przerwie Rosenberg), Honig, Kopper, Tretak, Waś, Laskę (po przerwie llirski),
Honigsmann, Husak III, Wagner, Rollnik, Nawara. Z dru
żyny gośei wybijali się Najemnik, Mock, Gall, Millner,
Stroh, Andritz, z miejscowych Rosenberg, Honig, Tretiak,
Honigsmann, Nawara, Wagner.
Po zawodach kierownik drużyny „Austrji" p. Lang
udzielił naszemu korespondentowi wysyiadu, w którym
oświadczył, że wynik remisowy raczej odpowiadał prze
biegowi gry. Z drużyny Bielska podobał się mu obrońca
Honig, bramkarz Rosenberg, Honigsmann , Nawara i
Wagner. Z przyjęcia jest liardzo zadowolony oraz z gry
fair drużyny Bielska.

zakończył się zwycięstwem Łotyszów 2:0 (0:0). Łotysze
przyjechali w swoim najsilniejszym składzie, niemal iden
tycznym z reprezentaęją Łotwy.
Drużyna łotewska zaprezentowała się pod względem
swego składu pierwszorzędnie, ale należy podkreślić, że
gracze rozczarowali nieco społeczeństwo sportowe wileń
ski, gdyż nie pokazali swojej pięknej gry. Przed meczem
drużynę łotewską powitał płk. Wenda. Następnie powitał
piłkarzy wileńskich p. Źodejko, przedstawiciel Łotwy.
Reprezentacja Wilnian wystąpiła w osłabionym skła
dzie, w obronie zabrakło Chowańca i Maniewskiego, a
w pomocy Skowrońskiego, który zastał wstawiony do gry
dopiero w drugiej połowie.
Mecz rozpoczął się dość ospałem tempem, przy lekkiej
pzrewadze piłkarzy łotewskich. Piłkarze wileńscy mieli
szereg sytuacyj, ale piłki były zaprzepaszczone przez nie
dołężnie pracujący atak Wilnian. Po przerwie poziom gry
poprawił się. W 5 min. z zamieszania podbramkowego
prawy łącznik reprezentacji Rygi Rozils zdobył pierwszą
bramkę. W dalszym ciągu Łotysze prowadzą grę otwar
tą. Druga bramka zdobyta została w 25 min. przez Taurna. Sędziował p. Katz.

X
WALASIEWICZÓWNA WRACA DO KRAJU, PZLA.
otrzymaił z Ameryki! depeszę, że w sobOlę Walasiewliczówna opuściła Amerykę na okręcie „Pułaski", udająic
się do Polski. Przybędzie ona do Gdyni 14 lub 15 bm.
Walaśiewiczówna weżmlie udział w szeregu imprez, z
których najważniejszymi będą igrzyska kobiece w Lon
dynie, 9—dl sierpnia.
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Otwarcie

zawodów konnych w Warszawie.

Sukcesy polskich jeźdźców w konkursie cłwarcia.
Wars:au>a, 3 czerwca.
W sobotę na stadjonie hippicznym w Łazienkach rozpo
częte zostały międzynarodowe zawody konne, zorganizo
wane przez Towarzystwo Międzynarodowych i Krajowych
Zawodów Konnych w Polsce przy udziale
6 narodowości,
a mianowicie ekip wojskowych Francji, Niemiec i Łotwy,
oraz jeźdźców cywilnych Czechosłowacji, Rumunji, Nie
miec i szwedzkiego rotmistrza Oerna.
Jak widzimy, zawody tegoroczne obesłane zostały re
kordowo, a byłyby jeszcze liczniejsze, gdyby nie odwo
łanie przyjazdu Włochów i Holendrów w ostatniej chwili.
Podobno Włosi wytłumaczyli swą rezygnację konieczno
ścią obesłania konkursów w Lizbonie w tym samym cza
sie. ale jak się informowaliśmy, powody są inne. Oto
przed kilku miesiącami, Włosi przyrzekli delegatowi pol
skiemu obesłanie zawodów warszawskich, a wysłanie do
Lizbony drugiej ekipy, obecnie jednak bojąc się cwent.
porażek przy walce na dwa fronty, wycofali się, mimo
nalegań ambasady włoskiej w Warszawie, od dania re
wanżu Polakom. Nieobecności Holendrów specjalnie ża
łować nie trzeba, albowiem na ostatnich konkursach w
Wiesbadenie ponieśli oni same porażki i zdecydowali
się wracać do kraju, zamiast zapuszczać się po nowe
klęski do Warszawy.
Po pierwszym konkursie trudno obecnie urobić sobie
sąd o poszczególnych jeźdźcach, o ekipach i o koniach.
Główną osią zainteresowania jest naturalnie
starł ekipy niemieckiej,
najsilniejszej, na jaką stać sport hippiczny Rzeszy. Czwór
ka jeźdźców niemieckich wyróżniła się bardzo zaszczyt
nie na tegorocznych konkursach w Nicei i Rzymie i uchodzi za faworyta w warszawskim „puharze Narodów",
który odbędzie się 10 bm. z poszczególnych koni na czoło
wybija się trójka Tora, Bacarat II i Olaf, dosiadana przez
por. Brandta, rtm. Stomma wzgl. por. K. Hassę.
Obok Niemców bardzo groźnie prezentują się
Francuzi
z por. de Valerinem i por. Bartillatem na czele. Ekipy
Francji, Niemiec i Polski — to główni aktorzy walki o
„puhar Narodów".
Jeźdźcy łotewscy nie wydają się specjalnie groźni, choć
podobno w porównaniu z przeszłym rokiem poczynili
ostatnio wielkie postępy.
Bardzo licznie obesłane zostaną w tym roku konkursy
dla jeźdźców cywilnych i amazonek.
Obok bowiem pełnego kompletu jeźdźców polskich po
pisują się na stadjonie w Łazienkach zagraniczne sławy
cywilnej hippiki, jak p. Holst (Niemcy), Baleanu (Rumutija), Schramm (Czechosłowacja).
Szwedzki rotmistrz Oern
prezentuje się na poziomie dobrej polskiej klasy.
Konkursy tegoroczne rozpoczęły się od uroczystości
złożenia wieńców przez ekipy zagraniczne na grobie Nie
znanego Żołnierza i przyjęcia gości zagranicznych „szklan
ką wina" przez komitet organizacyjny.
Na stadjonie w sobotę 2 czerwca, w pierwszym dniu
zawodów rozpoczęto od ustawienia się wszystkich uczest
ników frontem przed trybuną honorową i odegrania hy
mnów państwowych państw, biorących udział w konkur
sach.
Następnie rozpoczęty został wielki
konkurs „otwarcia"
im. szefa sztabu głównego w trzech serjach. Ze względą
na bardzo liczne zapisy (blisko 180 koni), jedną z seryj
rozegrano przed południem, a pozostałe dwie po uroczy
stości otwarcia po południu wobec ośmiu tysięcy doboro
wej publiczności.
Najtrudniejszą, jeśli chodzi o warunki, była serja dru
ga, przenaczona dla koni już nagrodzonych na międzyna
rodowych konkursach w Warszawie. Parcours obejmował
la przeszkód wysokości ok. 130 cm., szerokości 4 mtr.,
a dla koni, które już wygrały większe nagrody, niektóre
przeszkody, podwyższono jeszcze o 10 cm. W serji tej
startowali jedynie jeźdźcy francuscy i polscy, a konkurs
zakończył się walnem zwycięstwem „gospodarzy". Na
pierwszem miejscu uplasował się
kpt. Kuciński na „Roksanie",
wyprzedzając jedynie o 0.2 sek. por. Komorowskiego na
Owocu. Pierwsze pięć miejsc — bez błędów.
Wyniki drugiej serji: 1) kpt. Ruciński na Roksanie 0 bł.,
czas 1:38.2, 2) por. Komorowski na Owocu 0 bł., 1:38.4,
3) rtm. Szosland na Donese 0 bł.. 1:40.2, 4) por. Chauvelais (Francja) na Obscur 1:47.2, 5) mjr. Lewicki na
Kikimora 0 bl., 1:56, 6) kpt. Biliński na Nanie 4 bł., 1:38.8,
7) kpt. Ruciński na Reszce 4 bł., 1:39.4, 8) rtm. Skupiński na Promieniu 1:42.4, 9) rtm. Szosland na Ali 4 bł.,
1:46, 10) por. Nowak na Oliwarze 4 bł., 1:50.2 12) por.
Najnert na Ładzie 4 bł., 1:57.8, 13) p. Skarżyński na
The Lad 4 bł., 2:04.4, 14) por. de Yallerin (Francja) na
Champagne 7 bł., 2:08, 15) kpt. Mrowec na Moskalu
8 bł., 1:38.
Serja pierwsza przeznaczona była dla koni debjutującycli w konkursach warszawskich i jeszcze nienagrodzonych. Tutaj specjalne zaciekawienie wzbudzał pierwszy w
stolicy Polski start jeźdźców niemieckich. Parcours obej
mował 15 przeszkód wysokości 125 cm. i szerokości 350
cm. Warunki zatem dosyć łatwe, nic więc dziwnego, że
blisko dwadzieścia koni przebyło parcours bez błędu, sku
tkiem czego lepszy czas rozstrzygał o miejscu. Wytwo
rzyła się zatem bardzo zacięta walka o „szybkość" między
czołowymi jeźdźcami, a różnice były b. minimalne. Np.

między trzeciem a dziesiątem miejscem różnice zaledwie
4 sekund. Debiut kawalerzystów niemieckich nie okazał
się specjalnie szczęśliwy. Jedynie rtm. Momm na Benno
zdołał przebyć parcours specjalnie szybko, pozostali Niem
cy, a szczególnie słynny por. K. Hassę na jeszcze słyn
niejszym Olafie okazali się dosyć powolnymi.
Niespodziewane zwycięstwo w tej serji przypadło

trzecią o nagrody Warszawskiego Klubu Jazdy dla pań
i jeźdźców' cywilnych. Przeszkody wysokości 110 cm., a
szerokości 3 mtr. Warunki okazały się niezbyt trudne, awszyscy zwycięzcy przebyli parcours bez błędów. Tutaj
na czoło wybił się

Warszawiance pod por. Gutowskim,
który osiągnął czas 1:31.2, Drugie miejsce zajął rtm.
Momm (Niemcy) na Bonno 1:34.4. Dalsze miejsca zajęli
3) por. Czerniawski na Dion 1:36.2, 4) por. de Yallerin
(Francja) na Exercice 1:36.4, 5) p. Holst (Niemcy) na
Ahnherr 1:37.2, 6) kpt. Nobili Francja) na Mekino 1:37.8,
7) por. de Yallerin (Francja) na Ecuyerc 1:38, 8) por.
Brandt (Niemcy) na Baron IV 1:40.4, 9) por. Komorow
ski na Wałku 1:40.4, 10) por de Bartillat na Rollet 1:40.6,
11) mjr. Lewicki na Dunkanie 1:44.4, 12) por. Rylke na
Turze 1:45, 13) por. Mossakowski na Wenecji 1:46.6, 14)
rtm. Oern (Szwecja) na Irish Mary 1:48.6, 15) por. Insbergs (Łotwa) na Klaips 1:51.2.
Na zakończenie konkursu otwarcia rozegrano serję

któremu jednak niewiele ustąpiła polska amazonka p.
Walońska. Rezutlat trzeciej serji wygląda następująco:
1) Holst (Niemcy) na Sachsenw’ald 1:26.6, 2) Walańska
na Odwecie 1:28.4, 3) Orthweinówna na Ofenzywie 1:38.4,
4) Leska na Aldonie 1:38.8, 5) Holst na Biance, 6) Schoen
na Dorianie, 7) Schramm (Czechosłowacja) na Prohibition, 8) Baleano (Runiunja) na New York.
*
*
•

niemiecki jeździec p. Holst,

Konkurs otwarcia poprzedzony został już w’ piątek
pierwszą częścią konkursu „ujeżdżania" w którym wzięli
udział jedynie jeźdźcy krajowi. Konkurs ten odbył się w
dwóch serjach, przyczem w pierwszej startowało 18 ko
ni, a konkurs ten zakończono w niedzielę próbą w sko
kach przez przeszkody.

Drugi dzień zawodów.
Warszawa, 3 czerwca (teJ.). Konkurs ujeżdżania dla
jeźdźców krajowych zakończony został w niedzielę sko
kami przez przeszkody. W ogólnej klasyfikacji rezultaty
konkursu wyglądają następująco:
Serja I, przeznaczona dla koni młodszych (7 lat maksi
mum) i nienagrodzonych: 1) rtm. Kulesza na koniu „AbdEl-Krim“ 19 i 8/12 p., 2) por. Koryfkówski na „Złotej
Pani" 19 10/12 p., 3) rtm. Romaszkan na „Zachęcie" 22
i pól p., 4) por. Komorowski na „Zadymce" 25 p., 5) por.
Kwieciński na „Aprilis" 31 p., 6) rtm. Kulesza na „Za
gadce", 7) por. Wolski na „Awanturniku", 8) poT. Gali
ca na „Astronomie".
Serja II, dla koni starszych lub nagrodzonych: 1) mjr.
Lewicki na „Dunkanie" 15 i pół p„ 2) gen. bryg. Anders
na „Regencie II' 20 i 3/12 p., 3) rtm. Kuchcicki na „Na
sturcji" 20 8/12 p., 4) gen. bryg. Anders na „Salki" 27 p.,
5) por. Rylke na „Turze", 6) i 7) por. Rojkiewicz na „Turezynce" i „Wiśle", 8) rtm. Małochleb na „Paradoksie".
Popołudniu na stadjon przybyło około 12.000 osób dla
oglądania jednego z najbardziej wartościowych konkur
sów, a mianowicie
konkursu „potęgi skoku"
o nagrodę Małgorzaty Galion. Parcours obejmował
wprawdzie tylko 8 przeszkód, ale zato baTdzo trudnych
w wysokości od 130 do 160 cm., a szerokości 5 m. Czas
nie odgrywał tułaj żadnej roli, jedynie błędy, przyczem
przy równej ilości błędów trzeba było zarządzać do
datkowe rozgrywlki.
Konkurs miał przebieg niezwykle ciekawy i wykazał
wyraźnie.
supremację koni zagranicznych
inad polskiemi. Przynajmniej połowa koni, dosiadanych
przez Francuzów ozy Niemców, okazała się lepszą od
czołowych naszyeh skoczków. Jedynie może świetny
„Moskal" dosiadany przez kpt. Mrowca, mógłby walczyć
narówini z taką „Torą" czy „Mekino".
Po bardzo emocjonujących parcoursach, do ostatecz
nej rozgrywki o pierwsze miejsce zakwalifikowało się
6 koni, które przeszły tor bezbłędnie. Wśród nich Pol
ska reprezentowana była jedynie przez „Łada" pod rlm.
Najnertem.
Zarządzono żalem dodatkową rozgrywkę, w której
szczęśliwie dwa konie, a mianowiićie „Mekino" pod kpt.
Nobili i „Tora" pod por. Brandtem przeszły ponownie
baz błędu., Rozgrywka ta odbyła się już na podwyższo
nych przeszkodach. Jeszcze raz trzeba było podwyższyć
cztery przeszkody dla rozgrywki między Francuzem
a Niemcem. Kpt. Nobili przechodzi znów bez błędu, pod
czas gdy por. Brandt przewraca ostatnią przeszkodę. Do
,szóstki korni, które przeszły parcours bez błędu („Mięki
no", „Tora", „Egily", „Bacarat", „Ład" i „Wilcome") za
liczyć wiartoby jeszcze — jeśli chodzi o postawę podczas
tego konkursu — doskonałą „Egzereicc", która miała
trzy błędy jedynie za nieposłuszeństwo przed jedną prze
szkodą, a z całej plejady koni, które zwaliły po jednej
przeszkodzie (4 błędy) wyróżnił się bodaj najbardziej
„Moskal" pod kpt. Mrowcem.
Niedzielny konkurs nasunął nam kilka dalszych wra
żeń
u jeźdźcach zagranicznych.
U Francuzów widać było, że zwracają przedewszystkiem
uwagę na dobry galop. Ich jazda jest doprawdy brawu
rowa, a jeźdźcy mimo młodego wieku wykazują sporą
rutynę.
U Niemców widać doskonale przygotowanie tak jeźdź
ców, jak i koni. Komie są świetlnie opanowane, może na
wet skrępowane. Co do Łotyszów, to jeżdżą oni z wielkiem sercem i zacięciem, technicznie dość dobrze, choć
mniej szybko, od -poprzednich. Bardzo ładnie prezentuje
się rtm. Oern (Szwecja). Jeździ niezwykle opanowanie
z Wielką rutyną i zimną krWią. Konie wypracowane są
odmiennie w stosunku do francuskich, czy niemieckich
lub polskich.
iPodajeany teraz ostateczny wynik konkursu „potęgi
skoku": 1) kpt, Nobili na „Mekino" (Francja) 0 p., 2)
por. Brandt (Niemcy) na „Torze" 0 p., w końcowej roz
grywce 4 p., 3) por. de Bartillat (Francja) na „Wilcome"
0 p., w rozgrywce 4 p., 4—6) rtm. Monrm (Niemcy) na
„Bacarat", p. Holst (Niemcy) na „Egily" i rlm. Najnert
(Polska) na „Ładziie" — wszyscy 0 p., a w rozgrywce
po 8, 7) por. de Yalerim (Francja) na „Egzereięe" 3 i pół

p., 8) rtm. Oern (Szwecja) na „Cadeau" 3 i 3/4 p.
Następnie idlzie 10 koni z 4 błędami, a mianowicie:
kpt. Mrowec na „Moskalu", poT. de Vałerin na „Cham
pagne" i „Ecuyere", por. Ghauyelais na „Anidon", rtm.
Kulesza na „Milordzie", rtm. Szosland na „Doneuse", por.
E. Hassę (Niemcy) na „Tedo", por. Bartillat na „Rollot".
p. Holst na „Pliance" i kpt. Nobili na „Cherubinie".
Na zakończenie niedzielnych konkursów rozegrano
konkurs „Łazienek"
dla pań i jeźdźców cywilnych. W konkursie tym klasą
dla siebie był niemfieckl jeździec p. Holst, który zajął
dwa pierwsze miejsca, przebywając w obu wypadkach
parcours bez błędu.
Wyniki konkursu, który obejmował 12 przeszkód
w wysokości 120 cm., przedstawiają się następująco: 1)
p. Holst na „Ahnherr* 0 p., 1:42, 2) p. Holst na „Sachsenwald" 0 p., 1:42.6, 3) p. RomiszSwska na „Szanghaj"
2 i 1/4 p., czas 2:02, 4) p. Leska na „Aldonie" 4 p., czas
1:42.6, 5) p. Chodkiewiczówma na „Nicponiu" 4 p., 6) p.
Skarżyński na „The Lad" 4 i 1/4 p., 7) p. StrzeSzewski na
„Dominie", 8) Schram (Czechosłowacja) na „Coletle".
Dałszy ciąg konkursu przedstawia się następująco: 4
bm. konkurs im. Jurjewicza, 6 bim. konkurs armji pol
skiej, 7 hm. konkurs rzeki Wisły i championa! skoków
na wysokość, 9 bm. wszechstronna próba konia wierz
chowego i konkurs armfij zagranicznych, 10 bm. Puhar
Narodóiw i konkurs św. Jerzego, 11 bm. konkurs zwy
cięzców i konkurs pożegnalny.
Zaznaczyć należy, że w drtiu 10 bm. o godz. 15 Polskie
Radjo nada transmisję z przebiegu „Puhairu Narodów".
Przebieg lego konkursu nadadzą także liczne stacje niem ieckiie.

Kobiece mistrzostwa Polski w siatkówce.
Wilno, 2 czerwca (tel.). Rozgrywki o mistrzo
stwo w piłce siatkowej pań zgromadziły we Wil
nie 4 drużyny. Do Wilna przybyły: AZS Warsza
wa, AZS Lwów, Sokół Grudziądz, AZS Wilno,
Niestety nie ntógl przybyć zespół HKS z Łodzi,
również nie były zastąpione Kraków i Poznań.
Wobec nieprzybycia Łodzi jasne było, że mi
strzostwo Polski zdobędzie ponownie świetnie
zgrana drużyna AZS Warszawa, która nie zawio
dła też pokładanych w niej nadziei, wygrywaja.e wszystkie mecze.
Zasadniczą walkę o pierwsze miejsce rozegrały
drużyny

AZS Warszawa i AZS Lwów,

przyczem zwyciężyły Warszawianki 17:13, 13:8.
Lwów prowadził 8:0, następnie jednak warszaw
ski AZS zaczął wyrównywać, mając 10:10 roz
począł piękną grę, zwyciężając 17:13. W drugim
secie Warszawianki grały daleko lepiej i zwy
ciężyły zdecydowanie drużynę lwowską 15:5.
AZS warszawski wystąpił w następującym
Rikładzile:* Cegijelska, Brzostowska', Stefańska^,
Piotrowska, Wolfelrówna, Bielecka i Włastelica.
Mecz sędziował p. Kościelski. — Jak widać ze
6kladu AZS-u jest on najliejiszy, brak w nim tyl
ko Wiśniewskiej.
W drugim meczu warszawski AZS pokonał So
kół 7. Grudziądza 15:4, 15:1. AZS wileński zwy
ciężył drużynę Sokola z Grudziądza 15:10, 15:6. —
AZS Warszawa—AZS Wilno 15:3, 15:11. AZS
Lwów—Sokół Grudziądz 75:8, 15:6.
W ostatnim .meczu między AZS Lwów i AZS
Wilno walka była bardzo ciekawa. Zwyciężył
AZS lwowski 2:1 (w setach 15:4, 13:5, 15:12).
Mistrzostwo Polski zdobył AZS Warszawa —
6 punktów, drugie miejsce AZS Lwów 4 pkt.,
trzecie AZS Wilno 2 pkt., czwarte Sokół Gru
dziądz 0 pkt. Zawodom przyglądały się tłumy pu
bliczności.
-------- §08-------W WOJEWÓDZKICH ZAWODACH PŁYWACKICH W
STANISŁAWOWIE, zorganizowanych przez okręgową
Ligę morską i kolonjailną i sekcję żeglugi i turystyki
rzecznej, zajął pierwsze miejsce Berbyński.
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Uroczystości jubileuszowe piłkarstwa lwowskiego
Zdecydowane zwycięstwo Admiry nad reprezentację Lwowa.

Beprezentacja Lwowa i drużyna Admiry, drugi o<l prawej stoi
ppłk. Orest Dzialyński.
Lwów, w czerwcu.
Szata, w jakiej piłkarstwo lwowskie obchodziło w ub
czwartek swój jubileusz była bardziej niż odświętna.
Reżyserja zaś licznie programem objętych imprez do
pisała we wszystkich szczegółach tak, że ogóine wra
żenie było możliwie dodatnie.
Plamę jedynie na jasnym firmamencie jubileuszu sta
nowiło niepowodzenie reprezentacji Lwowa .w spotkaniu
z Admiry, przyezem nie tyle porażka różnicą czterech
bramek, ile raczej okoliczności, wśród jakich to miało
miejsce,
zatroskały poważnie opinję,
mającą dla piłki nożnej sporo sentymentu, równocześnie
zaś wykazującą duże nasilenie patryjotyzmu lokalnego.
Przechodząc kolejno program jubileuszwy, zacząć na
leży od uroczystości z okazji
20-łecia Lw. Okr. Kołegjum Sędziów.
Uroczysta akademja odbyta z tej okazji pod obecność
pierwszego prezesa LOKS. ppłk. dypl. Oresta Dżulyń
skiego, początek swój wzięta ze Lwowa, tu również pro
wadząc w ewidencji pierwszych sędziów polskich.
Obok wspomnianych już przy innych okazjach płk.
Dżulyńskiego, inż. gen. Litwinowicza, dra Piaseckiego i
r. Hemertinga, legitymacje pierwszych sędziów na tere
nie Lwowa posiadali śp. Koniewicz, śp. liminowicz, kpt.
M. Bilor, kpt. Broniewski, inż. M. Dudryk, mjr. dr. T.
Dudryk, mjr. Engel, kpt. dr. Hipp, dr. Lustgarten, Ka
rasiński,, Kopernicki, T. Kuchar, dr. S. Polakiewicz, inż.
/yrowicz, dr. R. Hibel, Bodenstein, dr. Wojakowski i w. i.
Jeszcze jeden ważny szczegół został podniesiony i pod
kreślony w czasie akademji. Oto Lwowskie Kołegjum
Sędziów już w roku 1913 posługiwało się oficjalnie
pieczęcią z orłem polskim,
składając niedwuznaczny dowód, iż prace swe pojmuje
jako jeden z etapów walki o odzyskanie niepodległości.
Lata wojenne były następnie wymownem tego potwier
dzeniem.
Akademja jubileuszowa OKS. toczyła się w niezwykle
podniosłym nastroju, przynosząc organizatorom pełny
sukces izaszczyt. Obok przemówień okolicznościowych,
gratulacyj przedstawicieli władz i świata sportowego,
tudzież produkcyj muzykalno-wokalnych, złożyły się na
program dekoracje dyplomami i odznakami honorowani
założycieli i pierwszych członków LOSK.

Lwowski Okr. Związek Piłki Nożnej
obchodził swe piętnastolecie w dwóch ratach. Przedpo
łudniem na boisku Pogoni, popołudniu zaś na stadjonie
Czarnych. Impreza przedpołudniowa stanowiła właściwie
generalną próbę do uroczystości poobiednich, w szcze
gólności odnosi się to do defilady 32 drużyn piłkarskich,
reprezentujących najpoważniejsze kluby lwowskie.
Do drużyn skierował swe przemówienie wiceprezes za
rządu LZOPN. mjr. Twardowski, przypominając im za
dania, jakie na nich nałożono. Projektowana dekoracja
„Hon. Odznaką LZOPN." ze względu na znaczną liczbę
wchodzących w rachubę do odznaczenia, została z braku
czasu zaniechana i odbędzie się dla każdego klubu od
dzielnie przy okazji ważniejszych imprez klubowych.
Zakończenie programu przedpołudniowego stanowił
mecz piłkarski Hasmonea—Beprezentacja żyd. klubów
Lwowa, zakończony po niezbyt ciekawej walce zwycię
stwem Hasmonei w stosunku 3:2 '1:2/.
Punkt kulminacyjny programu przypadł na południe.
Korzystając z pięknej po długim czasie pogody, wybrały
się na stadjon Czarnych niewidziane w latach ostatnich
na boiskach lwowskich tłumy publiczności, cyfrę któ
rych trudno obowiązująco ustaljć. W każdym razie było
ponad 8.006 widzów, choć niewykluczone, że liczba ta
w znacznym stopniu została przekroczona. Rzecz jasna,
es wabikiein nietyle były uroczystości jubileuszowe, ile
oczekiwane emocje z racji
występu piłkarskiego mistrza Austrji— Admiry.
Po okrążeniu boiska przez pochód z górą 400 piłkarzy
maszerujących karnie w barwnych strojach sportowych
i ustawieniu się ich frontem do trybuny, na mównicę
wszedł mjr. Mirski-Woleński, który powitawszy licznie

Na komendę Wacka Kuchara wzniosło okrzyk 400 piłka
rzy łwowskich na cześć jubilatów,
przybyłych przedstawicieli władz, stwierdził, że praca Lw.
Okr. Związku Piłki Nożnej, jak praca wszystkich innych
zwązków sportowych, stać winna i stoi w służbie Bzplitej Polskiej, na cześć której wznosi okrzyk, trzykrotnie
następnie powtórzony przez całą widownię. W tym mo
mencie orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy,
poczem front piłkarzy na znak Wacka Kuchara trzykro
tnie jak jeden mąż wzniósł okrzyk sportowy na cześć i
powodzenie sportu polskiego.
Rozpoczęła się długa serja przemówień gratulacyjnych,
z których w pierwszym rzędzie wymienić należy życze
nia złożone przez nacz. Krzywoszyńskiego w imieniu
p. wojewody lwowskiego i Wojewódzkiego Komitetu WF.,
wiceprezydenta dra Kubali im. prezydjum miasta, pik.
Gigiel-Melechowicza im. wojskowości i p. Mailowa im.
Pol. Związku Piłki Nożnej. Zakończenie uroczystości sta
nowiła ponowna defilada, którą publiczność przyjęła
długo niemilknącemi oklaskami.
W międzyczasie toczyły się gorączkowe przygotowalnia
do spotkania Admiry z reprezentacją Lwowa. Jedynie
brak Albańskiego, z którego Liga mimo długotrwałych
interwencji nie chciała zrezygnować, budził pewne oba

Fragment z meczu Admira Lwów 4:0. Płk. O. Dżulyński
rzuca monetę, poczem kapitanowie drużyn dokonują wy
boru boiska.

wy, które następnie po części miały znaleźć uzasadnie
nie. Admira przybyła w składzie osłabionym a gracze
jej robili wrażenie przemęczonych.
Po wymianie zwyczajnych w takich wypadkach grze
czności i proporczyków, wspólnej fotografji i wyloso
waniu boiska, pierwszy prezes Lw. Okr. Kol. Sędziowsk.
ppłk. Orest Dżulyński dał znak gry, ustępując natych
miast miejsca p. Wieczystemu.
Pierwsze minuty zdają się miejscowym- wróżyć powo
dzenie. Krzątają się oni z właściwym sobie tempera
mentem po boisku, podchodzą pod bramkę gości i dwu
krotnie nawet mają możność uzyskania bramki.
Wiedeńczycy, którzy początkowo są wyraźnie powol
ni i zgoła nie wykazują zapału do gry, badają jedynie —
jak się okazuje — przeciwnika, poczem przystępują do
spokojnej, systematycznej i uderzającej celowością ak
cji. Trudno powiedzieć, by w pierwszej chwili widownia,
która oczekiwała rzucających się w oczy „cudów", była
zachwycona. Wiedeńczycy nie silili się bowiem na efe
ktowne podania w kółko, ani też nie demonstrowali
kunsztownego repertuaru tricków' technicznych, zato z
matematyczną wprost skrupulatnością najprostszemi
środkami zdążali do blokady bramki przeciwnika, by w
najodpowiedniejszym momencie zakończyć akcję strza
łem.
Wiedeńczyków w tych zagraniach w dużym stopniu
wspomagała doskonała wręcz kondycja fizyczna i waga
ciała, okoliczności, dzięki którym, abstrahując od innych
wartości, bezapelacyjnie górowali nad drużyną lwowską.
Kto z drużyny wiedeńskiej był najlepszy, zbyteczne jest
dochodzić. Gra Admiry była tak pomyślana i przepro
wadzona, że każdy z poszczególnych zawodników był
cząstką sprawnie działającej całości.
Wszyscy wzajemnie się wspomagali. Nic też dziwnego, że
tak pomyślana współpraca, w najprostszej drodze pro
wadziła do powodzenia.
Zadanie drużyny lwowskiej, jak każdego zresztą prze
ciwnika Admiry nie mogło być łatwe. Jednak poziom
miejscowych, w przeciwstawieniu do W iedeńczyków byl
tak uderzająco słaby, że zawód jaki sprawiła reprezentacpa Lwowa w dniu swego jubileuszu był ponad wszel
kie przewidywania wielki.
Nieobecność Albańskiego i zastąpienie go Kasprza
kiem prawdopodobnie kosztowały Lwów utratę jednej
czy dwóch bramek więcej. To jednak była pozycja, z
szwankowaniem której z góry należało się liczyć. Gorzej,
że najlepsza w chwili obecnej we Lwowie para obroń
ców Lemiszko-Chmielowski (obaj Czarni), zawodziła w
sposób u nich do tej pory niespotykany, ponosząc bez
pośrednią winę w utracie dwóch bramek, w tem jedną
z rzutu wolnego za umyślną rękę Chmielowskiego.
W pomocy Lwowa jasny punkt stanowił Wasiewicz,
choć nieproduktywnie stracił siły w gonitwie za piłką
tam, gdzie przy starcie i technice przeciwnika, z góry
nie miało to najmniejszych widoków na powodzenie. Obaj boczni Hanin i Deutschman nie mieli łatwego zada
nia wobec przerastającego ich pod każdym względem
o dwie głowy przeciwnika.
Napad Lwowa zawiódł na całej linji.
Matjas II. technicznie zbliżał się do poziomu Wiedeń
czyków, cóż z tego skoro nie dorównywał im fizycznie,
w dodatku nie znajdując poparcia wśród partnerów, z
których każdy w ciągu całego spotkania conajwyżej
miał parę jaśniejszych momentów, w sumie jednak
wszyscy kompletnie zawiedli.
Słaba gra ataku lwowskiego, który nic odciążał tyłów,
stała się jedną z przyczyn porażki w tych rozmiarach,
choć nie należy z drugiej strony zapoznawać, że przy
lepszej dyspozycji strzałowej Wiedeńczyków, stosunek
bramkowy dla nich mógł wypaść o wiele korzystniej.
Bramki dla Admiry uzyskali Vogl (2), Siegl i Hahne
man.
Drużyny grały w następującym składzie: Admira: Zoelirer — Pawlicek, Mirschitzka — Klima, Hummenbejger,
Facco — Siegel, Hahneman, Stoiber, Durspecht, Vogel.
Lwów: Kasprzak — Chmielowski, Lemiszko — Deutsch
man, Wasiewicz, Hanin — Matjas L, Matjas II., Zim
mer, Zurkowski, Niechcioł.
Sędziował p. Wieczysty.
F. K.
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ielkini sukcesem, a jeszcze większą niespodzianką
była wygrana w grze podwójnej pań pary polsko-angiel
skiej Jędrzejowska-Noel ze. zgraną oddawna parą angiel
ską Scrioen-Sutlial. Te dwie Angielki były przecież najpoważniejszemi kandydat kami na zdobycie mistrzowskie
go tytułu. Fortuna jednak kołem się toczy, a że Polka ze
swą partnerką dobrały się doskonale, przeciwniczki zaś
zapewne były swego zwycięstwa pewne,

W

byliśmy świadkami wielkiej niespodzianki.
(irę rozpoczyna swym serwisem Jędrzejowska, który
wygrywa na sucho. Do stanu 3:3 Angielki ciągle wyró
wnują, jednak później dzięki wspaniałym drajwom .ładzi
i kilku klasycznym crossom Noel między przeciwniczki,
para polsko-angielska zdobywa trzy gemy i pierwszego
seta.
Spodziewamy się zrywu Angielek, to jednak nie nastę
puje. Nuthat eoprawda wygrywa swój serwis na sucho,
Jędrzejowska jednak ze swego wyrównuje. Angielki gra
ją bardzo dobrze, a mimo to coś się u nieb nie klei, coś
jakby były speszone i zaskoczone oddaniem pierwszego
seta.
Przy stanie 4:4 podaje Polka, pierwsze piłki się udają,
to też zdobywa prowadzenie. Angielki peszą się jeszcze
bardziej, Jędrzejowska zaś i Noel grają „na całego'- i po
kilku kapitalnych zagraniach przy siatce zdobywają ge
ma, a zatem drugi set i mecz (6:3, 6:4).
O wiele gorzej wypalił poobiedni

występ Jędrzejowskiej z Tłoczyńskim
przeciwko parze Quist-Miss llyan. Byliśmy zgóry przygo
towani na przegraną, a jednak po wczorajszym sukcesie
nad Stammers-Merlin. spodziewaliśmy się po Polakach
czegoś więcej.
Głównym powodem zbył łatwej przegranej naszych
był bridz zaufania w swe siły, było zbyt wczesne uchy
lenie czoła przed sławneini nazwiskami Australczyka
i Amerykanki.
W pierwszym secie Polacy nie wygrywają ani jednego
gema ze swego serwisu. Ale, że i przeciwnicy oddają
swoje, gra toczy się równo do stanu 3:3. W siódmym
jednak Jędrzejowska paskudzi kilkakrotnie, później po
pełnia dwa double fanty i przegrywa na sucho, wreszcie
trzy wspaniałe zagrania Quista kończą pierwszego seta.
W drugim secie gra toczy sę nadal monotonnie i znów
idzie równo do stanu 3:3. Polacy jednak grają bez prze
konania, nie wychodzą im serwisy, nadomiar złego Ję<
drzejowska popełnia wiele błędów. Nie pomaga kilka do
skonałych smeczów Tłoczyńskiego, lobów Jędrzejowskiej,
Quist odbija dosłownie wszystko, i za siebie i za swą
partnerkę.
Za chwilę para polska musi opuścić kort, pokonana
w identycznym co w pierwszym secie stosunku (6:3, 6:3).
Szkoda, bo gdyby nasi zagrali tak jak wczoraj, przy
małej dozie szczęścia, mogliby przejść i przez tą prze
szkodę.

7 loczyński i Hebda (na prawo; gratulują zwycięstwa Anylikom Austinowi i llare po meczu w grze
podwójnej.

Na innych kortach.
toczą się dalej zacięte walki. Dla nas przedstawiają się
o tyle mniej interesująco, że Polacy zostali prawie wszę
dzie wyeliminowani. Została jedynie tylko polsko-angiel
ska kombinacja Jędrzejowska i Soel.
Mimo to nie można powiedzieć, ay pozostałe gry nie
były ciekawe. Owszem jest wprost przeciwnie. Im bliżej
końca tem bardziej pustoszeją korty, lecz zapełnia się wi
downia. Nic dziwnego — przecież z całej masy tenisi
stów zostail na korcie tylko najlepsi, ci, o których grze
pisma całego świata zapełniają sprawozdaniami szpalty
W poniedziałek bardzo ciekawe spotkanie rozegrano
w grze podwójnej panów, w której Hare i Austin, a więc
pogromcy naszego doubla, pokonali doskonałą parę nie
miecką v. Cranim i Denker, Niemcy stawili trochę więk
szy opór, niż nasi, lecz ostatecznie ulegli. Anglicy wy
grali w stosunku 3:6, 12:10, 5:7, 7:5, 6:4. W tej samej
,V« prawo: znany bokser polski, walczący w Paryżu.
Swiderski, odwiedził wraz z trenerem tenisowym Estra
beau Polaków na kortach w Paryżu, gratulując im pięk
nej gry. ,\'a zdjęciu sloją od lewe/: Tloczyński, Swider
ski, Hebda i Estrabeau. Poniżej: uczestniczki turnieju
paryskiego Stammers 'na lewo) i Jędrzejowska. Zwraca
uwagę kosljum miss Stammers. który przyjął się w
tak bardzo konserwatywnej Anglji.

Zakończenie mistrzostw
tenisowach Francji.
grze Prenit i llopman wyeliminowali Culleya i Hinesa
7:5, 3:6, 6:1, 6:0.
W grze pojedynczej panów najciekawszem było spot
kanie de Stefaniego ■/. Merlincm. Wielka nadzieja Fran
cji zawiodła. Wygrał de Slefani 8:6, 6:2. 6:2.
W grze pojedynczej pań odbyły się gry: l.yle—Moles
worth (i:i, d:2, JacobsHardwick 6:0. 6:1, Stammers
Iłartigan 6:3, 6:4, Payot—Rosambcrl 7:5, 2:6, 6:4.
Niemcy zadziwili swoją ostrożnością. Oto, oszczędza
jąc Aussem do gier pojedynczych, wycofali parę Aussem
i Horn z gier podwójnych. A szkoda. Wydawało się bo
wiem, że ta para ma więcej szans na zwycięstwo, niż
Aussem w grze pojedynczej, Mathieu i Hyan pokonały
parę Yorke i Mac Alphine, oddając jednego seta 4:6.
6:2, 6:2.
Wreszcie gry mieszane przyniosły następujące wyniki:
Couguerąue i Puncec—Molesworth i Turnbull 6:2, 10:8
Scriuen i Cruw/ord Thomas i B. Menzel 6:3, 4:6, 7:5,

Dauisa, który to puliar w tym roku wydaje się być bar
dziej dostępnym dla wszystkich walczących niż po inne
lala.
Najprzykrzejszą może była

porażka 1’erry'ego.
Wyeliminował go de Slefani, Przy jednej z ostatnich pi
łek Perry potknął się dość niebezpiecznie i grę kończył
z widocznym wysiłkiem. Po meczu, idąc do siatki, prze
wrócił się i zemdlał. Zniesiono go z boiska. De Stefani
wygrał w stosunku 6:2, 1:6, 9:7, 6:2.
Houssus, grając swój najlepszy mecz w życiu

pokonał groźnego Austina.

Porażki Anglików.

Walka była bardzo zacięta. Obydwaj gracze stanęli na
wyżynie gry, lecz więcej szczęścia miał lłoussus, który
wygrał spotkanie w stosunku 5:7. 6:2, 6:2, 2:6, 6:1. Po
tych dwóch porażkach mniejszą już niepsodzianką było
wyeliminowanie Hughcsa przez mistrza świata Crrlwfor
da,
Australczyk wygrał w stosunku 4:6, 6:4, 6:3, 6:3.
Z wielkicm zainteresowaniem oglądano

Paryż, 29 maja.
Przykrym dniem dla Anglików byl uh. wtorek. - W dniu tym okazało się, że Anglja dziś nie jest tem mo
carstwem tenisowem, którem była wczoraj Erancja.
Wyeliminowanie trzech „asów" angielskich w jednym
niu oznacza nieco więcej, niż prosty zbieg okoliczności.
Ale też zaostrzają się apetyty na finał rozgrywek o puliar

Czechosłowak pokonał przed kilkunastu dniami mistrza
Niemiec i wielu uważało go za kandydata do tytułu mi
strza. Przewidywania zawiodły. Von Cranim Uietylkn że
wygrał, ale w całości spotkania był gradem wyraźnie
lepszym, Wynik meczu: 6:2, 6:3, 3:6, 6:3 dla v. Crannna.

Mecz vott Crantnia z R. Menzlent.
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W ten sposób do półfinałów doszli: de Stefurii, von
Cramm, Boussus i Crawford.
Równocześnie rozegrano

ćwierćfinały gry pań.
Tu właściwie brakło większych sensacji. Najciekawszem
było spotkanie Jacobs (pierwsza na liście światowej) ze
Szwajcarką Payot. Amerykanka wygrała 6:3, 1:6, 8:6. —
Mathieu uporała się z pierwszą rakietą Włoch Yalerio
6:3, 6:2, a Seriuen bez większego trudu wyeliminowała
swoją rodaczkę Łyle 6:1, 6:1. Ostatni ćwierćfinał: tusem—Stammers odłożono na drugi dzień.
W grze mieszanej Horn i uon Cramm pokonali Yale
rio i Hinesa 6:4, 6:2.
Ciekawe spotkania odbyły się ui yzre podwójnej pa
nów. B. Menzel i Heclit pokonali Perrycgo i Hughesa 6:4,
6:4. 6:2. W grze tej doskonale grafł llecht, natomiast Per
ry byl bodaj najsłabszym z całej czwórki.
Austin i Hare natrafili na „puharową" parę francuską
Borotra i Brugnon. — Francuzi nie zawiedli swej opinji
najlepszego doubla świata i wygrali, lecz dopiero po
zaciętej walce, 4:6, 6:3, 7:9, 6:4, 6:2. Zkolei li. Menzel
i Hecht pokonali Boussusa i Bernarda 6:3, 6:3. 3:6. 6:2,

Nowy sukces barw polskich.
Paryż, *10 nmja.
Jedyna pozostała w grze Jędrzejowska wraz z Noel
znowu zadziwiły publiczność paryską, wygrywając
ćwierćfinały gry podwójnej pań. Zdaje się, że właśnie
na tę konkurencję liczyliśmy najmniej.
Tym razem przeciwniczkami „naszej" pary była Fran
cuzka Barbier i Szwajcarka Payot. Nasze panie rozegrały
bardzo dobrze pierwszego seta, wygrywając go 6:3. —
W drugim nieco odpoczywały i przeciwniczki doszły do
głosu, rewanżując się wygraniem drugiego seta w sto
sunku 6:2. Trzeci set stoi jednak pod znakiem wybitnej

przewagi Jędrzejowskiej i miss Noel, które kończą zwy
cięsko seta 6:2, a tem samem spotkanie.
W grze pojedynczej pań rozegrano jedynie ostatni
ćwierćfinał, w którym Aussem pokonała Stammers 6:4, 6:2.
Niemcy politykę „oszczędzania" zastosowali również
do uon Cramma, któremu polecono wycofać się z gier
mieszanych, gdzie starlowat wraz z Horn, iem samem
para Ńuthall i Hughes przeszła o rundę dalej w. o. —
W tych samych rozgrywkach Byan i (juist wyelimino
wali Couąuerque i Puncec 5:7, 6:1, 6:6, a Seriuen i Craw
ford parę Howard i Brugnon 6:4, 2:6, 6:0.
W grze podwójnej panów- wyniki były nast.: de .Sfefani i Taroni—Legeay i Lesueur 6:4. 3:6, 6:1, 6:1, Craw
ford i Uoc Grath- de Slefani i Taroni 6:2, 6:0, 6:0. Turn
bull i tjnislPrenn i Hopman 6:4, 6:3, 2:6, 7:5.
tiry podwójne pań: Jacobs i Palfreg—Howard i Rosambert 6:3, 1:6, 6:4. Mathieu i Byan -Dearman i Lyle
8:10. 6:3, 6:3.

Von Cramm i Crawford w finale.
Paryż, w czerwcu.

Przy pięknej słonecznej pogodzie rozegrano półfinały
gry pojedynczej panów o mistrzostwo Francji. Tym ra
zem trybuna wokół kortu centralnego wypełniła się nie
mal do ostatniego miejsca, aczkolwiek widoki na powo
dzenie jedynego Francuza, jaki pozostał w grze, Bous
susa, były znikome.
W pierwszym półfinale spotka1! się mistrz Niemiec uon
Cramm z najlepszym tenisistą włoskim de Stefanim. —
Walka' była bardzo zaeięlą, lecz ostatecznie zwyciężył
w niej uon Cramm 3:6, 6:4, 6:1, 3:6. 6:2. Obok niega zna
lazł się w finale obrońca tytułu Crawford, który pokonał
Boussusa 6::3, 2:6, 7:5, 6:4.
Półfinały gry pań przyniosły zwycięstwo Seriuen nad
Cilly Aussem 7:5, 6:2, oraz trininl Jacobs nad Mathieu
6:2. 6:2.

Von Cramm zwyciaia Crawforda.
Sensacyjny finał zebrał na trybunał kortu centralnego
stadjonu Roland Garros ok. tO.OOO widzów. Ogólnie spo
dziewano się zwycięstwa Crawforda, lecz stało się ina
czej. Zwyciężył bowiem uon Cramm 6:4, 7:9, 3:6, 7:5,
6:3. Zwycięstwo to wynosi go na jedno z pierwszych
miejsc na świecie.
Von Cramm narzucił z miejsca bardzo ostre tempo i
wkrótce prowadził 3:1, 5:2 i wreszcie wygrał pierw
szego seta 6:4. W drugim secie von Cramm zaostrza je
szcze tempo, lecz Crawford umiejętnie się broni. Do sia
nu 7:7 każdy z przeciwników wygrywa swój serwis, po
tem jednakże von Cramm nie może dać sobie rady z podcinanemi piłkami Crawforda i przegrywa seta 7:9.
Przewaga Crawforda, uzyskana pod koniec drugiego
seta, utrzymuje się także w trzecim secie, którego wygry
wa Australczyk 6:3. Walka doszła do punktu szczytowe
go dopiero, po regulaminowej pauzie, w czwartym secie.
Von Cramm gra dużo lepiej niż poprzednio, serwis wy
chodzi mu doskonale, Crawford równeż nie opuszcza rąk,
lecz stosując umiejętnie wielkie zasoby swej techniki, pro
wadzi grę dość wyrównaną. Odtąd widać pewne znlamunie się Australczyka, von Cramm wygrywa tego gema
i następnego, a tem samem seta 7:5.
W ostatnim secie von Cramm stawia wszystko na jed
ną kartę i prowadzi 3:0. W tym momencie przegrywa
swój serwis i Crawforda, wskutek czego Australczyk do
prowadza do stanu 3:2 dla Niemca. Polem von Cramm
wraca do uderzenia i wyciąga na 4:2 i 5:3. W ostatnim
gemie sian gry kolejno przedstawiał się następująco:
15:15, 30;la, 40:15, 40:30 i wreszcie udaje się za drugim
razem von Crammowi
wygrać meczową piłkę,
Pierwszym, który gratulował tego świetnego sukcesu, był
Crawford, który z uśmiechem podszedł do siatki.
Rozegrano również kilka innych gier, których wyniki
przedstawiają się następująco: gra podwójna pań: .lndrus i Henrotin —Couquerque i Thomas 0:6, 6:4, 6:4, MaIhia i Byan—Henortin i Andruss 4:6, 6:2, 6:3. Jacobs i
Palfrey wyeliminowały Jędrzejowską i Noel 6:1, 6:4.

\V grze podwójnej do finały doszli Borotra i Brugnon
po zwycięstwie nad Tnrnbullem i Quistcm 6:2, 14:12, 6:2.
oraz Crawford i Mac Grath. po pokonaniu R. Menzla i
Hechta 3:6, 6:1, 6:1, 6:1.
W grze mieszanej Byan i (Juist pokonali Scriyen i
Crawforda 6:2, 4:6, 6:1, a para Rosambert i Borotra zwy
ciężyła Ńuthall i Hughes 6:2, 6:8, 8:6.

Scriven mlsfrzyniq Francji.
Paryż, 3 czerwca (tel.). W niedzielę zakończył
się w stolicy Francji wielki międzynarodowy
turniej tenisowy o miistrzostwo Francji, który
rozpoczął się w Zielone Świątki.
W sobotę wieczorem po stkotkanin v. Cranimr—
CrawTord rozegrano jeszcze finał w 'grze poje
dynczej pań, w którym spotkała się pierwsza ra
kieta świata Helen Jacobs (Australja) z młodą
Peggy Scriven. Spotkanie zakończyło się po emo
cjonującej walce zwycięstwem Scripen w stosun
ku 7:5, 4:6, 6:1, która tem samem po raz drugi
zrzędu zdobywa tytuł mistrzyni Francji.
Punktem kulminacyjnym niedzielnych - finałów
było spotkanie
w grze podwójnej panów,
do którego stanęła para francuska Borotra i Bru
gnon, oraz Anstralczycy Crawford i Mc Grath.
|Po trzygodzinnej zaciętej waleń zwyciężyli'
Francuzi 11:9, 6:3, 2:6, 4:6, 9:7. Najlepszym gra
czem całego kwartetu był Borotra, podczas gdy
na Crawfordzie widoczne było wielkie przemę
czenie spowodowane poprzednią jego walką z
Crammem.
W grze podwójnej pań para francusko-angiel
ska Mathieu i Byan pokonała amerykańską parę
Jacobs i Palfrey 3:6, 6:4, 6:2.
W grze mieszanej Borotra zdobył wraz ze swą
rodaczką Rosambert dragi tytuł mistrzowski,
zwyciężając parę amerykańsko-australijską By
an—Owist.

X '
O puhar Datisa.
Nowy Jork, 1 czerwca. Mecz o puhar Davisa między
USA u Kanady zakończył się zwycięstwem USA 5:0, po
nieważ Kanadyjczycy po stracie trzech pierwszych pun
któw zrezygnowali z reszty gier.
Baltimore, 1 czerwca. W finale strefy amerykańskiej
spotkały się USA z Meksykiem. W pierwszym dniu Stoef
fen pokonał Tąpię 6:2, 6:3, 6:1, a Wood pokonał Beyesa
6:3, 6:2, 6:2. W grze podwójnej Amerykanie Lott i Van
Ryn pokonali parę meksykańską Reyes i Tapio w trzech
setach.

Baltimore, 3 czerwca (tel.). W sobotę zakończył
się tu wchodzący w ramy turnieju o pulia.r Davisa mecz Stany Zjednoczone—Meksyk. Ameryka
nie wyszli zwycięsko również z ‘pozostałych dwóch
spotkań, wobec czego wynik ostateczny meczu
brzmi 5:0 na korzyść Stanów Zjedn., które temsainm zakwalifikowały się do finału miedzystrefowego ze zwycięzca strefy europejskiej.
Wyniki poszczególnych spotkań były następu
jące: Shields pokonał Roldana 6:2, 6:1, 6:2, zaś
Stoeffen wygrał z Tapio 6:4, 9:7, 6:0.

Dwa zwycięstwa Wifimana w Estonii.
Tallin, 3 czerwca (itel.). Na międzynarodowych zawo
dach tenisowych o mistrzostwo Estonji, mistrz Warsza
wy iWtlman odniósł szereg sukcesów, w wyniku których
doszedł do półfinału. W półfinale Wittman pokona! Szwe
da Lindąuiista 6:2, 6:2, kiwlaŁifikując się do finału.
W półfinale międzynarodowych mistrzostw Tallina,
Wittman pokonał Estończyka Dorka 6:1. 6:0, kwalifi
kując się również do finału.

Mistrzostwa drużynowe Śląska w tenisie.
Katowice, 3 czerwca (teł.). Na kortach teniso
wych Pogoni i w Katowicach rozegrano mecz o

......................

mistrzostwo Śląska w tenisie pomiędzy Pogonią
a K. K. T. Mecz zakończy! się Wysokiem zwy
cięstwem Pogoni w stosunku 9:2. — Wybijała się
bardzo dobra forma Bratka, który w grach po
jedynczych i podwójnych byl ostoją drużyny Po
goni. Sensacją była porażka Stefanówny w spot
kaniu z ntłodą i doskonale się zapowiadającą za
wodniczką Pogonii Gajdzianki.
Wyniki spotkań były nast.: Folkmerówna—Wretowska 6:0, 6:0, Gaja, nka—Stefanówna 6:1, 2:6,
6:2, Steitner-—Forster — przy stanie 3:0 dla For
stera Steiner odstąpił od gry, Grześiok—Bratek
6:3, 4:6, 3:6, Pielok—Jochemczyk 9:7, 3:6, 6:2, Tho
mas—Stadler 1:6, 4:6, Beerman—Chojecki 1:6, 3:6.
Steiner i Pielok— Chojecki i Bratek 2:6, 2:6,
Thomas i Grzesiok—Forster i Stadler 4:6, 8:6, 5:7.
W dwóch spotkaniach mieszanych A'. K. T. wy
cofał swoich zawodników, oddając punkty w. o.,
wskutek czego Pogoń wygrała w ogólnym sto
sunku 9:2.

Mistrzostwa tenisowe Pomorza.
Toruń, 3 czerwca (tel.). W ubiegły czwartek
rozpoczął się na kortach T. K. L. T. w Toruniu
ogólnopolski turniej lawntenisowy o mistrzostwo
Pomorza. W niedzielę odbyły się rozgrywki fina
łowe, w których wyniki przedstawiają się nast.:
gra pojedyńoza pań: Neumanówną (Legja, War
szawa)—Fryszczynowa (Toruń) 8:6, 6:2. — Gra
pojedyńcza patiów: Beldowski (AZS. Poznań)—
Majewski (Legja Warszawa) 6:1, 6:3, 3:6, 6:1. Gra
podwójna pań: GrlowskarFryszczynowa (T. K.
L. T.)—Zielińska (Bydgoszcz)-Andrutawa (Gru
dziądz) 6:1, 6:4.
Gra podwójna panów: Beldowski (AZS. Po
znań) -Majewski (Legja Warszawa) biją Kantiń-

skiego-Łaszkiewicza (BKS. Bydgoszcz) 6:4, 6:1,
3:6, 6:3. W grze mieszanej para NeumanównaMajewski zwyciężają parę Beldowski i Remos
w stosunku 6:1, 6:4.

•
•
•
ZAWODY TENISOWE KT. 24—LWOWSKI LKT. WE
LWOWIE zakończyły się zwycięstwem KT „24“ w sto
sunku 5:4. W poszczególnych spotkaniach wyniki były
następujące: Altschiiller (KT. 24)—Pohoryles 11:9, 3:6,
6:3, Lówenlierz (KT. 24)—Stenzel 7:5, 1:6, 6:4, Menkes
(KT 24)—dr. Błażek 4:6, 6:4, 6:2, Tennenbaum (KT 24) —
Piechowski 6:3, 6:3, Lówenherz—Feldman (KT 24) —
Kołcz II, Stenzel 6:2, 6:8, 6:2, Jaworski (LKT)—Feldman
6:3, 5:7, 6:2. Pohoryles, Prochow.ski (LKT)—Menkes,
Altschiiller 6:4, 6:2, Wełeszczukową (LKT)—Szoczówna
6:2. 6:1, Wełeszczukową, Stenzel (LKT)—Szoczówna, Ló
wenherz 3:6. 6:3, 6:4. — W meczu KT 24—Pogoń, wy
grał KT 24 w stosunku 4:2. Wyniki poszczególnych spo
tkań są następujące: Jabłoński (Pogoń)—Altschiiller 2:6,
6:4, 9:7, 6:1, Lówenherz (KT 24)—Chllipałski 6:3, 4:6, 6:9.
Feldman (KT 24)—Kurmam 6:4, 6:0, Menkes (KT 24) —
Kupczyński 6:1, 8:6, Borzenker (KT 24) — Peryez. 7:5. 6:3,
Kopczyński, Frenikel (Pogoń)—dYkser. Tennenbaum 6:3,
4:6. 7:5.
W LODZI ODBYŁ SIĘ DRUŻYNOWY MECZ TENISO
WY o mistrzoslwo Polski w grupie warszawsko-łódzkiej pomiędzy AZS. (Warszawa) i Winią (Łódź). Zwy
ciężę! AZS. w stosunku 7:9.
MECZ TENISOWY NIEMCY—POLSKA W KRAKO
WIE zostanie rozegramy w dn. 8 do 10 hm. na kortach
AZS. w Parku Krak. — Niemcy reprezentowane będą
przez panie Schneider—Peitz, Bartek—Kadmeyer, oraz
obiecującą tenisistlkę Kaeppel. Polskę reprezentuje Ja
dwiga Jędrzejowska i Yolkmerównn. AZS. Kraków sta
ra się o przyjazd jednego z. czołowych graczy niemiec
kich, aby dać zawodnikom krakowskim możność zmie
rzenia się z silnym przeciwnikiem zagranicznym.

Mistrzostwa Krakowa
w grach sportowych.
Rozgrywki o mistrz, klasy A dobiegają końca, wszyst
kim drużynom pozostało bowiem po jednem spotkaniu
do rozegrania. Ostatnie spotkania przyniosły sensacyjną
zmianę w układzie tabeli. Prowadząca bowiem bez stra
ty punktu Gracosia przegrała dwa spotkania: z Wawe
lem i lnicą, skutkiem czego straciła wszelkie szanse na
mistrzoslwo, które zdobędzie łmca, o ile wyjdzie zwycię
sko ze spotkania z Wawolem; Craicoriia zaś zrfjinie dru
gie miejsce, o ile pokona Mukkabię. Te drużyny, które
zajmą dwa pierwsze miejsca, będą grać razem z mistrzem
Częstochowy o tytuł mistrza okręgu krakowskiego. Zaś
mistrz i wicemistrz okręgu weźmie udział w mistrzo
stwie Polski. Z okręgu krakowskiego zostały dopuszczo
ne do mistrzostw Polski dwie drużyny, ze względu na
obecność w nim mistrza Polski (YMCA.). F
Wynilki szcizególowe: Wawel—-Cracoyia 27:26 (13:16).
Niespodziewana porażka Cracoyii, która grata bez Rosickiego, „Zdzisławskiego" i Radwańskiego. Wawel bez
Celery i Kwaisnyei. Najlepsi w Wawelu „Bolewski" i O•grodziński, zaś w Cracoyii Kopf. Sędziowali b. słabo pp.:
Rybka i Romanowski.
YMCA.—Garbarnia 37:24 (27:16). W lince dobry napad
ze Stokiem i Czyńskim na czele, słaba .natomiast obro
na. Sędziował p. Sikorski.
Makkabi—Garbarnia 22:11 (10:5). Miaikkahi odnosi cen
ne zwycięstwo, które może uraitować ją od spadku do
klasy B. Garbarnia bez Syczą i Soboiana. Najlepsi z Mak
kabi I.andan i Goldstein, z Garbarni Rallr. Sędziował p.
Stefaniuk.
WawelH—Cracoyia II 19.18 (6:8).
si YMCA.—Cracoyia 42:18 (20:5). Zwycięstwo Ymci w tak
wysokim stosunku było wielką niespodzianką, tem har
dziej, że wystąpiła ona bez Paszuchy, Kukuły i Gzyńskiego. Zastępcy ich okazali się jednak o wiele skutecz
niejsi. Obrońcy graili niezwykle ostro i twardo, zaś Jaś
kiewicz zastępca Ozyńsklego zasląpił go w zupełności.
Jeśli jeszcze dodamy, że Stok byl w fenomenalnej for
mie, a Baran grał dobrze, to w takich warunkach CraeoYia musiała mieć mało do powiedzenia. Sędziowali pp.:
Król i Romanowski bardzo marnie, karząc ordynarne
„faule" jedynie rzutami wohiemii, co przyczyniło się do
brutalności w grze.
W klasie B wyniki były nasi.: Modrzejówka—Wieliczanka 31::11 (12:6). Olsza—AZS. 14:12 (7:2)„ Sokół—
Polonja 19:16 (4:8), Olsza—-Polonja 15:8 (4:5), Modrzejówika Jutrzenka 37:1 (19:0).
W siatkówce męskiej w mistrz, kl. B (rezerw), wyniki
byty nast.: Cracoyia- AZS. 2:0; Wawcil—Garbarnia 2:1;
AZS.—'Garbarnia 2:0; Cracowia—Garbarnia 2:0; Cracov5a-—Wawel 2:0; Wawel—AZS. 2:0.
W GRÓDKU JAGIELLOŃSKIM ODBYŁY SIĘ W NIE
DZIELĘ REGATY WIOSLARSKO-ŻEGLARSKIE na prze
strzeni 800 m. W kajakach dwuosobowych pierwsze
miejsce zajęła para Gtodkiewicz, Stolfa (AZS., Kraków)
6:03 ,2) GraMński, Halagej (niestowarzyszeni) 6:40, 3) Ja>
giełło, Czermak (AZS., Lwów) 6:45. Kajaki żeglarskie: 1)
Jaworski (niestow.) 10:41, 2) Mrazok (Liga morska i kolonjatna) 12:18, 3) Nesseltuch (Pogoń, Lwów) 12:37. Łodzfie żaglowe: 1) Rudzki .Wladło 10:21, 2) Miller 11:03,
33) Gizicjewski 13:50. Łodzie wiosłowe: 1) Papierkowski
(Liga morska i kol.) 7:49, 2) Malhauser (niestow.) 8:2,
3) Łuczek (Liga morska i kol.) 8:04.
W „SLALOMIE" KAJAKOWYM W KRAKOWIE, or
ganizowanym przez Kr. Sl. Okr. Zw. Kaj.. uzyskano nast.
wyniki: bieg jedynak sztywnych: 1) Grzywiński W. 14.35,
2) Malski W. Bieg dwójek sztywnych: 1) Sodowiński i
Richter 13:01, 2) Braw i TreMsch 14:23, 3) Grygiel i Wędrychowskii 16:10, 4) Florus i Mazurówna 16:23. W je
dynkach składanych zwyciężył Kuhne w czasie 34:59,
2) Lekki Wl. w czfasie 35:39. W dwójkach bezkonku
rencyjną była para braci Siwków, czas 17:25.
W MIĘDZYPANSTWOWYM MECZU PIŁKI WODNEJ
w Budapeszcie reprezentacja pokonała reprezentacyjny
zespół Austrji 7:0 (5J)I.
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Mistrzostwa gimnastyczne świata.
Budapeszt, 3 czerwca (tek). Tegoroczne) mi świetną formę, iż zarówno w ćwiczeniach obo
strzostwa świata w Budapeszcie odbyły się bar wiązkowych jak i dowolnych otrzymał notę 10 p.
dzo okazale. Niedopisała jednak organizacja, i (maksymalną).
która dużo pozostawiała do życzenia. Zawody zo
Zespołowo pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej za
stały poprzedzone kongresem, na który przybył
jęta Szwajcarja 787.30 punktów, przed Czechosłowacją
również regent Węgier Horthy. Kongres przyjął
772.80 punktów, dalsze miejsca zajęły: Niemcy, Włochy,
nu członka zwyczajnego Niemcy, których zre Finlandja, Węgry. Polski zespół zajął zaledwie 10-te
sztą reprezentacja przybyła na zawody i brała
miejsce, mając 589.80 punktów.
w nicli udział.
Natomiast w klasyfikacji zespołów kobiecych Polski
Zawody rozpoczęły się w piątek, przyczem uwy zdołały wywalczyć sobie trzecie miejsce 829.48 punkta
datniła się wyjątkową klasa Szwajcarów, Czechomi za Czechosłowacją 738.06 punktów i Węgrami 734.40
słowaków. Węgrów i Finów. Polscy zawodnicy,
punktów. Dalsze miejsca zajęły zespoły: Francji i Bułktórzy przybyli do Budapesztu w składzie 8 pa garji.
nów i 8 pań, nie odegrali poważniejszej roli. —
Znakomity zawodnik szwajcarski Mack zdobył
Natomiast Niemcy zaprezentowali b. wysoki po zarówno tytuł mistrza w ogólnej klasyfikacji
ziom lekkiej atletyki.
jak i w trzech poszczególnych konkurencjach. —
Mistrzostwa zostały zakończone w sobotę, przy W pozostałych dwóch triumfowali Niemiec Win
czem na 7 tytułów mistrzowskich
ter i Hudek (Czechosłowacja). W ćwiczeniach do
wolnych nie klasyfikowanych do mistrzostwa
aż pięć zabrali Szwajcarzy.
W pięcioboju gimnastycznym zwyciężył Euge- zwyciężył Szwajcar Miez przed Maćkiem i Wę
.njusz Mack (Szwajcarja), który pokazał tak grem Tiothem.

Orłowski bije Fjałkę w Biegu Okrężnym „IKC“.
Kraków, 1 czerwca.
Tegoroczny bieg okrężny „I. K. C.“ w Krako
wie stał wyraźnie pod znakiem rywalizacji mię
dzy Fjatką a Orłowskim. Dwaj ci biegacze spoty
kali się już wiielokrotnie ze sobą, przyczem wynik
zawsze był trudny do odgadnięcia. W r. nb. w bie
gu „1. K. C.“ wygrał nadspodziewanie Orłowski.
W tym roku stawiano więcej na Fjatkę, gdyż
wygrał on mistrzostwo Polski w biegu naprzełaj
i startował na dobrze znanym sobie terenie.
Niestety Fjałką popełnił błąd, który odebrał mu
możliwe zupełnie do osiągnięcia zwycięstwo. Mia
nowicie wdział pantofle z kolcami, podczas gdy
trasa na pewnych odcinkach prowadziła przez na
wierzchnię asfaltową, a nawet brukiem. Orłowski,
biegnący w pantoflach bez kolców, na tych odcin
kach uzyskiwał przewagę, której Fjalka nie mógł
nadrobić. To zadecydowało o wyniku.
Jak rokrocznie, tak i w tym roku w biegu „I.
K. C.“ brało udział

Przypomnieć należy, że rekord trasy7 wynosi
10:56 i należy do Kusocińskiego. Po zakończeniu
biegu odbyło się rozdanie nagród, którego doko
nał w imieniu Redaktora naczelnego „1. K. C.“
posła M. Dąbrowskiego — red. dr Flach.

ponad 100 zawodników.

Obok znanych nazwiisk trafiały się całkiem nowe,
pośród których należy podkreślić dobry wynik
Raka (S. S. Borszniów). Młody ten biegacz po
nocy, spędzonej w pociągu, przybył godzinę przed
biegiem, lecz zdołał pokonać całą stawkę biegaczy,
dochodząc nawet do Fjalki.
Z pośród zawodników, którzy biegu nie ukoń
czyli, podkreślić należy bieg Soldana, który przez
znaczną część trasy zajmował kolejno drugie, trze
eie, czwarte miejsce, aż wreszcie wycofał się.
Ostateczna kolejność zawodników na mecie była
nast.: 1) Orłowski (Pogoń, Katowice) 11:52.2,
2) Fjałka (Cracovia), 3) Rak (Z. S. Borszniów),
4) Stokłosiński (K. C. Kopalnia Brzeszcze), 5) Rzucidło (Ćracovia), 6) Gałuszka (S. P. S. W. Często
chowa), 7) Sciężor <Z. S. Prokoeimi, 8) Wiliin (K.
S. Pogoń, Katowice), 9) Parzniewski (K. S. Strza
ła, Sosnowiec), 10) Herma (Z. S. Kozy), 11) Sku
pień (S. N. Wisła, Zakopane), 12) Rosenman (n:iestowarzyszony).

Dobre wunihi lekkoatletów śląskich.
Katowice, 3 czerwca, (teł.) W Katowicach od
były się zawody lekkoatletyczne o charakterze
eliminacyjnym. Na uwagę zasługują wyniki
dwóch najlepszych zawodników Pogoni: Chmielą
i Nowosielskiego oraz zawodnika Pocztowego PW
Schneidra.
Chmiel uzyskał nowy rekord śląska w skoku
wwyż 1.84 m. Drugie miejsce zajął jego brat z P.
P. W. 1.68 m. Na dystansie 110 in. przez plotki inż.
Nowosielski ustalił nowy rekord Śląska 15.6, któ
ry jednak nie może być uznany z powodu prze
wrócenia płotka. Drugie miejsce zajął Schnei
der 16.2.
Na 50 m. przyszedł pierwszy Muller (Pogoń) w
bardzo dobrym czasie 6.6. Drugim był Chmiel.
W skoku o -tyczce Schneider skakał sam. Uzy
skał 3.74 stosunkowo dość łatwo i nie wysilał się
dalej. W dysku Chmiel (PPW) uzyskał 34.83,
2) Błościński 34.58, 3) Schneider 31.95.

Mistrzostwa lekkoatletyczne Przemyśla.
Przemyśl, 3 czerwca, (teł.) W dniu dzisiejszym odby
ły się zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo podokręgu
przemyskiego. W skoku wzwyż osiągnął Niemiec poza
konkursem doskonały wynik 1.80.
Wyniki przedstawiają się nast.: Panowie 100 m.: 1)
Fruchtman (Hagibor) 11.6, 2) Niemiec Skok wzwyż: 1)

Zwycięzca biegu ,,l. K. C.“ Orłowski (Pogoń
Katowice) na taśmie.
Kubok (Polonia) 1.61, 2) Bilan (Czuwaj). Rzul kulą: 1)
Bilan (Czuwaj) 10.87, 2) Kubok. 1500 m.: 1) Senejko (Polonja) 4.50.5, 2) Klein (Hasmonea). Rzut oszczepem: 1)
Bilan 40.13, 2) Wagner. Skok wdał: 1) Fruchtman 5.34,
2) Axel (łlagibor). 800 in.: I) Scnejka 2.29( 2) Orbiński
(Polonia). 200 m.: 1) Fruchtman 24.1, 2) Axel. W ogólnej
punktacji zdobyły Hagibor i Polonia po 10 punktów, a
Czuwaj 11 punktów.
W mistrzostwach pań wyniki były nasi.: bieg 500 m.- I)
Ewelina (Polonia) 1:52, skok wzwyż: 1) Kleinberżanka
(Hagibor) 1.24. 60 in.: 1) Szyhska (Strzelec) 9, rzut kulą
1) Helena (Czuwaj) 9.15; skok wdał: 1) Szyhska 4.25;
rzut dyskiem: 1) Hela (Polonja) 21.21; 100 m.: 1) Finkówna 15.2. W ogólnej punktacji pierwsze miejsce zdo
był Hagibor 15 punktów, 2) Czuwaj 10 punktów.

Wyścigi motocyklowe o mistrzostwo
Bydgoszczy.
Bydgoszcz, 3 czerwca (tol.). W niedzielę o godz. 20 wtiecziorem odbyły się na stadjonlie miejskim w Bydgoszczy
zawody nwlocyklowe na torze żużlowym o mistrzostwo
miasta z udziałem jeźdźców miejscowych i zamiejsco
wych, m. in. z Warszawy, Bielska, Poznania i Torunia.
Zawody odbyły się po raz pierwszy w Bydgoszczy przy
świetle reflektorów.
Wyniki były następujące: w kategorji juniorów: 1)
Witkowski (KMB., Bydgoszcz) na „Excelsior'‘ 250 ceni,
w czasie 6:33.9. W kat. senjorów: 1) Kempka (Unia, So

snowiec) na „Ariel" 500 ccm., w czasie 5:36.4. W kat.
350 ccm. juniorów: 1) Witkowski (KMB., Bydgoszcz) na
„BSA" w czasie 5:45.1. W kat. 350 cm. sen jorów: 1) Lan
ger (Legja, Warszawa) na „Velocet“ w czasie 5:29.4. —
W kal. 500 ccm. juniorów: 1) Tomaszewski (KMB., Byd
goszcz) na „Royal" w czasie 6:00.
Bieg pocieszenia wygrał Bathelt
(Bielsko-Biała) na
„Ruidge" 500 ccm., w czasie 6. Handicap o mistrzostwo
miasta zwyciężył Langer (Legja, Warszawa) w rekordo
wym czasie 5:27.6. — Organizacja zawodów sprawna.

Grand Prix Montreux.
Montreux. 3 czerwca (tęl.). Wyniki wielkiego
dorocznego- wyścigu samochodowego o nagrodę
Montreux. które odbyły się w niedzielę na trasie
298.8 km., były następujące: 1) Trossi (Włochy
Alfa Romeo) 2:57:27.6 — 101.40 km/godz,, 2) Etanselin (Francja — Maserati) 2:57:33.0, 3) Yarzi
(Wiochy — Alfa Romeo) 89 rund w 2:57:18.22.

Wyścigi automobilowe
na Ńiirburg-Ring.
Berlin, 3 czerwca, (tel) Odbyte w niedzielę do
roczne wielkie wyścigi samochodowe na t zw.
„Niirburg-Ring" z udziałem znakomitych kierowców europejskich, dały następujące wyniki: w ka
tegorji do 800 ccm. na trasie 273.720 km.: 1) Brudes (Wrocław — M. G.) w czasie 2:50:19.2. Szyb
kość przeciętna 96.5 km/godz.
Na tej samej trasie kategorja do 1500 ccm.:
1) hr. Castetbarco (Włochy — Maserati) 2:36:23.1 —
104.9 km/godz., 2) Florjan Schmidt (Czechosłowa
cja — Bugatti) 2:36:52.4 — 104.7 km/godz., 3) Burgaller (Niemcy — Bugatti) 2:37:30.2 — 104.3 km.
godz.
Kategorja ponad 1500 ccm wyścigowa. Trasa
342.15 km.: 1) Manfred v. Brauchitseh (Niemcy —
Mercedes Benz) 2:47:36.4 — 122.4 km/godz. Jest to
nowy rekord trasy. 2) Hans v. Stuck (Niemcy —
Autó-Union) 2:48:56.1 — 120.6 km/godz., 3) Louis
Chiton (Francja — Alfa Romeo) 2:53:20.1 — 118.4
km/godz.
W czasie wyścigów wydarzył się fatalny wy
padek. Krótko po starcie wozów lekkiej kategorji samochód Wiedeńczyka Frankego na zakręcie
przewrócił się, grzebiąc pod sobą kierowcę, który
odniósł ciężkie obrażenia. W kilka godzin po prze
wiezieniu do szpitala Franke wskutek odniesio
nych ran zmart.
W LOCIE PŁD.-ZACH. POLSKI pierwsze miejsce za
jął Orzechowski 683 p., 2) inż. Drzewiekci 675 p., 3)
DziałowskS 605 p., 4) Litwiński, 5) Bracia Chałupnicy.
GRAD KAR NA KRAKOWSKICH SĘDZIÓW. Z ostał
niego komunikatu K. O. K. S. dowiadujemy się nast.: Ukarano Rubinfelda Judę z Nowego Sącza skreśleniem za
niestosowanie się do poleceń referatu obsady w Tarno
wie i branie udziału w grze w drużynie Mak-kabi (Nowy
Sącz) pod fałszywe™ nazwiskiem, Mikulskiego Tadeusza
z Tarnowa skreśleniem za niewłaściwe i wysoce obraźliwe
zachowanie się wobec członków referatu obsady w Tar
nowie, mgr. Loffelholza Leopolda z powodu niepodpo
rządkowania się zarządzeniom zarządu i Arczyńskiego
Ferdynanda z Krakowa na podstawie uchwały komisji
dyscyplinarnej jednoroczną dyskwalifikacją za celowy
zamiar obniżenia godności p. Rutkowskiego, jako prze
wodniczącego i członka KOKS, na watnem zgromadzeniu
oraz na wniosek komisji dyscyplinarnej skreśleniem z po
wodu wysoce nieprzyzwoitego zachowania się wobec za
rządu KOKS.
PĘTLICOWY RAJD MOTOCYKLOWY W KRAKO
WIE wygrał w kat. ponad 350 ccm. Clilipatski (K. K. C.
M.| na „Molosachocbc" 4 pkit. (najlepszy wynik dnia).
W kat. do 350 ccm. Łazarski (Cracovia) na „Orlę" 14 p.
W kat. niot. z. przyczepkami: Rauschnitz IK. K. C. M.b
MECZ LEKKOATLETYCZNY MIĘDZY WARSZAWIAN
KĄ A AZS. (WARSZAWA) zakończył się zwycięstwem
AZS. w stosunku 20:13. Poszczególne wyniki: 4x100: AZS.
44.4, 2) Warszawianka 44.8; 4x4OO: AZS. 3.31.8, Warsza
wianka 3.33.6; 3x1000: AZS. 7.49.8, Warszawianka 7.51.
W biegu tym na ostatnim kilometrze Sidorowicz wy
przedził Kusocińskiego. Skok wdali: BrachPcki 6.57; skok
wzwyż: Pławczyk 180, tyczka: Pławczyk 190; 5 km.: Dupficki 15.56.8, 2) Brama ten sam czas; kula: Wojtkiewicz
13.14; dysk: Pławczyk 40.91; oszczep: Lokajskii 56.32;
110 płotki: Twardowski 17.2. — W ramach tych zawo
dów odbyły się eliminacje przed meczem z Wlociltami.
Bieg 100 in. wygrał Trojanowski II, 11.4 przed Czyżem,
a skok w dal wygrał Sikorski 699 przed Nowakiem 698.
Z OKAZJI JUBILEUSZU 5-LECIA SEKCJI KOLAR
SKIEJ KP. ZJEDNOCZONE, odbył się w Lodzi wyścig
kolarski szoso-wy na dystansie 150 km. Startowało 52 tazawodników, a 38 ukończyło bieg. Zwyciężył Kapiak
(Prąd, Warszawa) w czasie 5.05.52.6, przed Wasilewskim
(Świt, Warszawa) 5.06.04, 3) Kołodziejczyk (Resursa,
Łódź) 5.06.06. — Zespołowo zwydiężyla drużyna Fort Be
ma (Wartzawa).
W MECZU BOKSERSKIM O PUHAR EUROPY ŚROD
KOWEJ, reprezentacja Węgier pokonała Reprezentację
Austrji 13:3.
NAJBLIŻSZE MECZE LIGOWE. W niedzielę 10 czerw
ca grają Craeovia-—Wisła, Strzelec—Ruch, WarszawiankaPolonia, ŁKS—Legja i Warta Pogoń.
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ROK IV.

CENA DLA CZECHOSŁOWACJI Kć. 1.20

eto sportowe
[łbylo się w Krakowie święto wych. fiz. młod/ieiy szkół śrea
ortowych i rozgrywek w grach sportowych. Zdjęcie nasze pr
brały udział w powyższym święcie.

Nr. 23 (164).

OWIĆ
, w którego pr<
itawiu uiłodocii

'ttmie znalazło się
; łuczniczki, które

