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Wisła i Cracovia na drugiem
Kraków, 18 czerwca.

Cztery mecze ligowe, które się odbyły w sobotę i nie
dzielę, zmieniły w wysokim stopniu oblicze tabeli ligowej, 
w której na drugie i trzecie miejsce wysunęły się rywali
zujące drużyny Wisły i Cracovii, dzięki zwycięstwom nad 
Podgórzem i Warszawianką, mające te samą ilość pun
któw, ale różny stosunek bramek, korzystniej przedsta
wiający się dla Wisły. Za niemi kroczy z równą ilością 
punktów ŁKS, który poprawił swą pozycję, uzyskując 
cenne zwycięstwo nad Pogonią we Lwowie. Sytuacja 
Warty, wobec jej porażki z Legja, przedstawia się bar
dzo smętnie, czwarte miejsce od końca zaszczytu naj
lepszej drużynie Poznania bynajmniej nie przynosi.

W Ma-Podgórze 5:1 (2:0)
Kraków, 16 czerwca.

Sobotni wystąp Podgórza nic wróży mu szczę
śliwego zakończenia tegorocznych mistrzostw. Tak 
słabo grającej drużyny ligowej nie widział je
szcze Kraków. Jeżeli do przerwy mimo tej gry 
Poagórza Wisła mie czuła się pewną, to przypisać 
to musi nieuzasadnienie neiwowej grze swego ata
ku, który uchylał się od zdecydowanych akcyj pod 
bramką Podgórza. Z pomocą Brożka, który podsu
nął Sołtysikowi piłkę pod nogę, uzyskawszy „pro
wadzenie", spokojniej grali już już czerwoni. Ale 
dopiero druga bramka uczyn.iła ich panami swych 
nerwów.

Od tej chwili Wisła grała,
łatwo przechodząc llnje gospodarzy,

z każdą chwilą coraz bardziej opadających z sił. 
I gdybk nie ostra, gra, wynik w tym czasie mógł
by być wyższym.

W tym stopniu zasłużyła Wista na zwycięstwo- 
Pomimo braku Artura, w drugiej połowie gry atak 
stanął

na dobrej wyżynie,
do czego coprawda pomagała słaba gra obrony 
Podgórza. Jednakże przyznać trzeba Wiśle, że jej 
•napastnicy umieli to wyzyskać.

Łyko grał ładnie i skutecznie dla trójki, w któ
rej Obtułowicz był najróżniejszym, bo najbar
dziej zdecydowanym pod bramką. Reyman przy
pomniał swe zrozumienie dla gry kombinacyjnej 
pięknemi podaniami na skrzydła, a bramka z jego 
strzału była najpiękniejszą. Sołtysik był słabszy 
od nich, a Pazurek na skrzydle najmniej przysłu
żył się do sukcesu.

O nim zadecydowała w dużej mierze pomoc. Spo
sób gry Kotlarczyków dla ataku nie mógł pozo
stać bez sukcesu. Im zawdzięcza atak swą grę do
brą i skuteczną po pauzie. Jezierski, jak zwykle, 
lepszy w defensywie.

Przeciw nieobliczalnym napastnikom Podgórza 
obiońcy Wisły nie mieh miłego zadania. Spełnili 
je naogól, choć błędy

u obu były dość liczne.
Madejski kilkakrotnie doskonale interwenjował.

O grze Podgórza mowy być nic może. Trzech lu
dzi, t, j. Koczwara i skrzydłowi, ukazywali walo
ry graczy, jednakże w masie okropności reszty 
ginęli prawie bez śladu. Tragicznie przedstawia
ła się obrona. Kasina ll znacznie słabszy, niż zwy
kle. był „klasą" przy swym partnerze, który był 
chwilami niebezpieczny dla swej bramki.

Pomoc bez Kreta „pływała" bezskutecznie. Naj- 
możliwszy jeszcze Brożek, znowu spowodował

CrocoYia — Warszawianka 4:0 (3.0).
Kraków, 18 czerwca

Zgodnie z przewidywaniami mecz powyższy posłużył 
Cracovii dla wydatnego poprawienia swej pozycji w ta
beli ligowej. Warszawianka, poza okresem tylko pierw
szych dwudziestu minut, nie okazała się ani na chwilę 
groźnym dla Cracoaii przeciwnikiem. W porównaniu z po
przednim swym występem w Krakowie nie wykazała ona 
w żadnej linji postępów, a zasilenie jej szeregów daw
nym graczem Ketzem (który wyleczył się po złamaniu 
nogi) oraz Mazgajem okazało się — przynajmniej chwi
lowo — osłabieniem tylko zespołu.

W drużynie warszawskiej raził ogromnie 
brak jednolitości,

nie widać było u niej zupełnie jakiejkolwiek myśli w kie
runku gry zespołowej oraz nie było tam widać nawet ja 
kiegokolwiek powiązania akcyj w linji napadu. Ketz nie 
jest odpowiednim kierownikiem ani też następcą Zwie 
zra, który w każdym razie nadawał jakąś myśl tej linji. 
Mazgaj na skrzydle był cieniem napastnika, podobnie było 
i z Prosatorem, najlepszy tu Korngold nie był odpowie
dnio zatrudniony, zaś Piliszek sam, bez odpowiedniego 
kierownictwa, nic nie potrafi wskórać.

Również i linje defensywne pozostawiały wiele do tu
czenia; pomoc nie dopisała, Sroczyński nie był w tej for
mie, co poprzednio, zaś boczni również się nie wybi
jali. U obrońców szwankowała wyraźnie strona taktyczna, 
Jacliimek nerwowy, zawinił wyraźnie pierwszą bramkę, a 
i przy innych nie zawsze był bez winy.

Cracovia zaprezentowała się
lepiej, jak na meczu z Wisłą,

Tabela ligowa
przedstawia sią nast.:

Nazwa klubu Gier Punktów Stos, bramek
Ruch 7 13 37:11
Wisła 8 10 18:10
Cracovia 8 10 10:14
L. K S. 8 10 13:12
Garbarnia 7 9 17:10
Polonja 9 o 9:10
Pogoń 7 S 12:10
Legja 8 7 8:10
Warta 8 6 16:17
Strzelec 9 5 10:18
Warszawianka 8 5 7:24
Podgórze 9 i 8:29

strzelenie pierwszej bramki dla Wisły, eo moral
nie oddziałało na zwycięzców. Skoczyński praco 
wał, biegał, ale Kreta ani w części nie zastąpił. 
Grabiarz więcej psuł, niż pomagał.

Atak to skrzydłowi, którzy tylko wówczas byli 
groźni, gdy mogli uciekać z piłką. Zbyt mało ieli 
zatrudniano, by mogli więcej zdziałać. Jeszcze cza
sem coś pomaga! Guzda, ale reszta wogóie w ra
chubę poważnie nie wchodziła. Celowości gry tej 
piątki dopatrzeć się nie było można.

Skład drużyn i przebieg gry.
Wisła: Madejski, Pychowski, Szumi’as, Kotlar- 

ezyk II, I, Jezierski, Pazurek III, Obtułowicz, Rey
man, Sołtysik, Łyko. — Podgórze: Koczwara, Ka 
sina II, Rżąca, Brożek, Skoczyński, Grabiarz, Ko- 
walikowski, Hodur, Mycoń, Guzda, Gamaj.

Długi czas widowisko nie jest ciekawe, choć pił
ka ustawicznie wędruje z jednej połowy na drugą, 
bo Podgórze nie wykazuje absolutnie kwalifikacyj 
do gry zespołowej, u Wisły zaś nerwowość poczy
nań ataku psuje akcje przed ich wykończeniem. 
Dopiero w 21 min. Brożek wstrzymuje podanie 
Pazurka i zamiast wykopu bawi się z piłką tak, 
że odbiera mu ją Sołtysik i przytomnie z bliska 
pakuje ją w siatkę. Zaraz składniej idą dalsze 
akcje Wisły i Koczwara często dobrze inter- 
wenjuje.

W 35 min. udaje się Myconiowi strzał, doskona
le ohroniony przez Madejskiego, który w chwilę 
potem ma szczęście w gorącej sytuacji. W osta
tniej minucie Jezierski zawinił „rękę", czego sędzia 
nie widzi i pozwala grać dalej. Z tej akcji pada 
druga bramka przez Łykę 2:6.

Zmiany w Podgórzu po pauzie osłabiają jeszcze 
bardziej obronę. Już w 8 min. Obtułowicz zamie
nia w bramkę podanie Sołtysika. Zmniejsza wy
nik w 14 min. Hodur strzałem na słupek i do sia
tki na 3:1, ale już w 2 min. potem znowu Obtuło
wicz pięknie strzela — i:l.

Przewaga Wisły jest kompletna.
Jej atak pięknie buduje akcje poprzez rozbite sze
regi Podgórza. W 29 min. Łyko ucieka i w biegu 
pięknie oddaje Reymanowi, który odrazu przepię
knie strzela z 16 m. w górny róg, najładniejszą 
bramkę w tym dniu.

Zadowoleni wynikiem gracze Wisły kombinują, 
ale już mniej strzelają. Kornery nie też nie przy
noszą. Podgórze broni się, bezplanowo poruszają 
się napastnicy. Jeszcze w ostatniej minucie Ko
walkowski oddaje w biegu ładny strzał i to koń
czy ciekawszą drugą połowę.

Widzów bardzo mało. Sędzia p. Schimke b. słaby.

ale tylko w ciągu drugiej połowy pierwszej częici gry. 
Wystarczył jednak ten krótki okres, aby odnieść stanow
cze i decydujące zwycięstwo. Wyróżniła się wtedy linja 
napadu, przyczem pierwsze skrzypce zagrał wtedy Mal
czyk, któremu dobrze sekundował Zieliński. Ci dwaj gra 
cze mieli swój dobry dzień, przyczem jednak Malczyk, gdy 
wrócił w drugiej części meczu do swych dawnych metod, 
odrazu i stracił swój impet i siłę natarcia, a tern samem 
skuteczność. Lewa strona była słabsza, Ciszewski jest za 
wolny, zaś Zembaczyński znacznie poniżej poziomu meczu 
z Wisłą. Środkowy Stebnicki jest jeszcze niewyraźny, 
z podaniem piłki jest u niego dobrze, zato gorzej ze strza
łem. Niewątpliwie w następnym jego meczu łatwiej bę
dzie o wydanie sądu, gdyż Warszawianka nie była od- 
oowiednio silnym dla Cracovii przeciwnikiem. W każdvn, 
razie gracz ten nie zawiódł, drużyna wygrała, a on sam 
był strzelcem ostatniego gola.

W linji pomocy należ)'

na czele postawić Cebulaka.
Wychowanek Wisły, ostatnio podpora Legji, ma za sobą 
dobrą szkołę i markę, a więc trudno było z jego strony 
o zawód, owszem winien om stać się cennym nabytkiem 
gdy Bialik był najsłabszy, lecz nie odbiło się to na wy
niku, gdyż miał on niegroźnego przeciwnika.

W trio obronnem najlepszy Pająk, choć i Dońcowi 
nie wiele można zarzucić. Otfinowski w bramce nie wiele 
miał pracy i nie miał możności wykazania swej klasy.

Skład drużyn i przebieg gry:
Skład drużyn przedstawiał się nast.: Cracoyia — Otfi

nowski, Pająk, Doniec, Żiżka, Cebulak, Bialik, Zieliński, 
Malczyk, Stebnicki, Ciszewski i Zembaczyński. Warsza
wianka — Jachimck, Pawlak. Rusin, Materski, Sroczyń 
ski, Hahn, Korngołd, Piliszek, Ketz, Prosator i Mazgaj.

Początkowo gra jest niezwykle żywa i zmienna, sytua 
cje podbramkowe zmieniają się ciągle, jednak goście są 
częściej przy piłce. Cracoyia gra wolno i ospale, co uła
twia przyjście do głosu jej przeciwnikowi. Strzały napast
ników Cracovii są anemiczne, nie wróżą sukcesu, zato 
goście są agresywni, coprawda tylko do pola karnego, 
tutaj zawodzi tak Mazgaj, który w 14 min. strzela w aut, 
oraz Prosator (18 min.), oddając strzał w ręce Otfinow 
skiemu, a wkońcu Ketz (w 20 min.), który z centry Maz
gaja przenosi, piłka odbija się od poprzeczki i idzie na 
aut.

Zwolna Cracoyia oswaja się i zgrywa się z nowymi 
graczami, którzy objęli kierownictwo tak w linji porno 
cy.jak i napadu. Cebulak pracuje, jak maszyna i pcha 
ciągle napad do boju, zasilając go piłkami. Praca daje 
swój efekt.

Trzy gole w ciągu 15 minut.
W najbliższym kwadransie gry Cracoyia uzyskuje kom 
pletną przewagę nad swym przeciwnikiem i nie wy pusz 
cza go niemal za połowę boiska. Serję bramek rozpoczy
na Jachimck, który zdenerwowany ostrym atakiem Cra 
cov,ii i rwącym na przodzie Malczykiem, skierowuje piłkę 
idącą na bramkę nogą w słupek. Piłka odbija się i wcho 
dzi do siatki.

Następne minuty — to dalsze ataki Cracoyii, które koń 
czą się w 31 min. za wysokim strzałem Stebniekiego oraz 
w 33 min. strzałem Malczyka, obronionym po odbiciu się 
piłki od słupka przez Jachimka. W dwie minuty później 
musi jednak bramkarz Warszawianki kapitulować, gdy 
Ciszewski zbiera piękną centrę Zielińskiego i skierowuje 
ją do siatki. Po kliku jeszcze strzałach Cracoyii Malczyk 
strzela trzeciego goala z centry Zielińskiego.

Po pauzie gra traci bardzo wiele na wartości, Cracoyia 
wyczerpana żywem tempem do pauzy, gra znacznie sła
biej, z drugiej zaś strony Warszawianka zdeprymowana 
porażką do pauzy, nie jest w stanie zdobyć się na jakąś 
energiczniejszą akcję. To jest powodem, iż atak gości nie 
umie grać skutecznie i nie cechuje go ani zapał, ani 
ambicja. Po mało ciekawych akcjach, przyczem i teraz 
Cracoyia ma więcej sytuacyj podbramkowych, zdobywa 
dopiero w 32 min. Stebnicki w zamieszaniu podbramko 
weni czwartego i ustalającego wynik meczu goala.

Sędziował p. Seeman, który miał ułatwione zadanie, 
wobec zdecydowanego szybko wyniku gry.

Legia—Warta 2:1 (1:1).
Warszawa, 17 czerwca (Tel). Zawody te nie odbiegały, 

jeśli chodzi o ich poziom sportowy, od dotychczas roze
granych spotkań ligowych w stolicy i można je nazwać 
typowemi dla tegorocznego sezonu piłkarskiego, odzna
czającego się wyraźnem zupełnie obniżeniem się formy 
czołowych zespołów polskich.

Obie drużyny mniejwięcej równe, prowadziły grę przez 
cały czas otwartą, ale nieefektowną i ubogą w ciekaw
sze momenty podbramkowe. Tempo zawodów naogół 
spacerowe, tylko momentami odbiegało od ogólnego prze
biegu. Napady obu zespołów zapomniały o najważniej- 
szem swem zadaniu a właściwie „posłannictwie" tj.

o strzelaniu na bramkę przeciwnika.
Początkowo zanosiło się na mecz interesujący i obfity 
w stosunek bramek, gdyż już po paru minutach stan 
brzmiał 1:1. To było jednak wszystko i potem przez dłu
gich 80 minut nadaremnie oczekiwaliśmy na strzały. Gra 
toczyła się przeważnie na środku boiska, nieraz obserwo
waliśmy wcale poprawne i krótkie posunięcia linji na- 
podu obu drużyn, jednak czem bliżej bramki, tein go
rzej dawali sobie radę napastnicy z pitką. Jeśli chodzi 
o porównanie napadów obu zespołów, to wyraźny plus 
należy się Warcie, której linja przednia funkcjonowała 
składnie i wykazała duże zgranie. Na czoło wybiła się 
tutaj para Szerfke—Kryszkiewicz, którzy przedewszyst- 
kiem nadawali ton posunięciom swego ataku. Obaj od
znaczyli się dobrem opanowaniem piłki i pomysłowem 
jej posyłaniem, w czem sekundował im również Kniola. 
Skrzydłowi nieco słabsi, zwłaszcza jeśli chodzi o dokład
ność podania, ale naogół swe zadanie spełnili popraw
nie. Wszystkie te jednak pochwały dla napadu Warty są 
tylko połowiczne, gdyż jal$ wyżej zaznaczyliśmy, w ope
racjach podbramkowych napastnicy poznańscy nie potra
fili wyrobić sobie dogodnej sytuacji dla strzelenia więk
szej ilości bramek.

W linji pomocy Warty na czoło wybił się Przykucki, 
zawodnik pracujący równomiernie przez cały mecz i po
żyteczny lak dla swego napadu, jak i w dziedzinie unie
szkodliwienia lewej strony ataku Legji. Środkowy Danie
lak ofiarny, ale nie zawsze trzymający swą pozycję. — 
Obrona Warty jest nadal piętą Achillesową zespołu. Pod 
wgzlędem pracowitości nie można jej nic zarzucić. Na
tomiast jeśli chodzi o technikę, ustawianie się i wykopy, 
to stoi ona o klasę niżej od linji napadu. Bramkarz Ka 
nieczny mało stylowy i niepotrzebnie ryzykujący piąstko- 
wanie, nadto grał na tym meczu wybitnie szczęśliwie.

Odnośnie Legji, to stwierdzić trzeba na wstępie, że nie 
miała swego dnia i mimo zwycięstwa

zasłużyła co najwyżej na remis.
Napad Legji znacznie gorszy, niż na niedawnym meczu 
z Ruchem, w którym drużyna warszawska jako jedyna w 
tym roku zdołała Ślązakom odebrać jeden punkt. W ata
ku Legji usiłowano tylko chwilami, głównie w pierwszej 
połowie grać krótko, ałe akcje te rwały się szybko w mo
mentach podbramkowych. Wydaje się nam, że gracze 
Legji są wyraźnie bez formy.

Czołowy gracz Legji Sawrot grał wybitnie słabo, a
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i trzeciem miejscu w Lidze.
nadto nic miał tym razem zrozumienia u partnerów. — 
Obok niego w napadzie prawa strona była znacznie lep
szą od lewej. Nowo pozyskany Czarnik zaprezentował 
się poprawnie i wydaje się nam, iż Legja będzie miała 
z niego pociechę.

Słabo, jako całość, grała pomoc Legji, a szczególnie naj
lepszy w niej do niedawna Szaller. Środkowy Kubera za
dowolił może w pierwszej połowie, po przerwie natomiast 
osłabł na siłach i nie mógł sobie dać rady z szybko kom
binującą środkową trójką przeciwnika. Pochwala należy 
się natomiast pracowitemu Przeździeckiemu II.

W obronie Szczotkowski posiada zamało techniki, by 
zostać klasowym obrońcą. Martyna popełnił na tym me
czu dużo błędów, nadto nie wychodziły mu wykopy, do 
niedawna niezawodne. Grał on jednak, mimo wszystko, 
lepiej od swych partnerów. Bramkarz Keller niewiele 
miał do roboty.

Drużyny wystąpiły w nast. składach:
Legja: Keller, Martyna, Szczotkowski, Szaller, Kubera, 

Przeździecki II, Czarnik, Przeździeeki 1, Nawrot, Łysakow
ski, Wypijewski. Jak widzimy, Czarnik zastąpił Rajdka. 
Warta: Konieczny, Kubalczak, Pawlak, Przykucki, Danie
lak, Smiglak, Radojewski, Knioła, Szerfke, Kryszkiewicz,

t. K. S. Pogoń 2:1 (2:0).
Linów, 17 czerwca- (tel) Nie pamięta się we Lwo

wie tak grającego ŁKS-u z. Pogonią i to w doda
tku w sposób zgoła nie przynoszący mu ujmy. Ło 
dzianie zaprezentowali się

tym razem bardzo korzystnie 
i wlaścicie nie posiadali bardziej słabych punk
tów. Z drugiej strony należy jednak zaznaczyć, że 
Pogoń, mimo iż zeszła pokonana z boiska, nie gra
ła najgorzej i niezupełnie zasłużyła na objawy nie
zadowolenia, jakie ustawicznie pod jej adresem 
kierowano z widowni.

Na wyniku spotkania. którego przebieg był wy
jątkowo ciekawy, zaważyła w pierwszym rzędzie

gra obu bramkarzy.
Nie oznajomdony z sytuacją, mógłby łatwo przy
puścić, że na bramce drużyny łódzkiej stoi repre
zentacyjny bramkarz Polski, naodwrót bramkarz 
Pogoni jest jednym z najprzeciętniejszych graczy 
na tej pozycji.

Frymarkiewicz był bohaterem spotkania
i jemu też w pierwszym rzędzie zawdzięcza ŁKS 
swe zwycięstwo.

Już w pierwszej połowie, kiedy gra była naogól 
wyrównana, bramkarz ŁKS-u kilkakrotnie miał 
możność wykazania wysokiej swej klasy. W da
leko większym jeszcze stopniu poziom jego do
szedł do wyrazu po przerwie, kiedy stroną wyłą
cznie atakującą była Pogoń, a na bramkę ŁKS-u 
szła wyjątkowo obfita serja celnych strzałów. Je- 
dniak nie było sposobu, by zmusić bramkarza 
Łodzi do kapitulacji, jeżeli się abstrahuje od rzu
tu karnego, mieuchronnie wykorzystanego przez 
Matjasa I.

Oprócz bramkarza około powodzenia ŁKS-u w 
dużej mierze zasłużyła twarda obrona, która 
wprawdzie niezawsze grała czysto, a w szczegól
ności Karasiak, który jedną utraconą bramkę ma 
na sumieniu, niemniej jako całość wspomagała ona 
Frymarkiewicza. Utrata bramki była wynikiem 
ręki na polu karnem, zawinionej przez Karasiaka.

Na środku pomocy po dłuższym czasie grał Ku
biak, poświęcający się głównie funkcji defensy
wnej, natomiast bardzo dobrze pod każdym wzglę
dem grali obaj boczni Pegzn 11 i Jańczyk.

Napad ŁKS-u nie silił się na dokładne kombi
nacje, lecz szybkiemi pozycjami zdobywał teren, 
poczem błyskawicznemi strzałami zaskakiwał nie 
dysponowanego bramkarza. Prowadząc już w 25 
minucie 2:0, napad ŁKS-u wołał następnie wspo
magać swe tyły, dzięki temu też szczególnie po 
przerwie wyraźnie zaznaczyła się przewaga Po
goni.
. ^ptorem wszelkich zagrań ofensywnych napa
du ŁKS-u była

lewa strona Król-Herbstreich,
w wypracowaniiach której uzyskane zostały obie 
bramki.

Pozostała trójka napadu niczem się nie wybi
jała, wręcz słabo natomiast grał SjMłwotns&t na 
skrzydle.

Pogoń zapisać może swe niepowodzenie w pierw
szym rzędzie

na karb złej formy Albańskiego,
nie wykorzystania przez napad całego szeregu sy
tuacyj podbramkowych, a. wkońcu na brak szczę
sna.

Tak słabo grającego Albańskiego nie widziano 
we Lwowie od szeregu lat. Ponosząc winę w utra
cie obu bramek, nie. panował Albański w pierw- 
szej połowie zupełnie nad piłką, w najłatwiej
szych sytuacjach wypuszczając ją z ręki i stwa
rzając w ten sposób krytyczne dla swej bramki 
syutacje. Po przerwie zupełnie nie był zatrud
niony.

Gra obrony i pomocy, choć i ełna poświęcenia 
i w wielu wypadkach produktywna, nie stała je
dnak na poziomie zeszłorocznej Pogoni. Z obroń
ców lepszy był Jeżewski, z pomocy trudno zaś ko
goś specjalnie wyróżnić. Brak zdyskwalifikowane
go Deutschmana w każdym razie się zaznaczył.

Najwięcej kłopotów sprawiał napad, który grał

Andrzejewski.
Już w pierwszej minucie z podania Szcrfkego Kryszkie

wicz niespodziewanym strzałem zbliska zdobywa pierw
szą bramkę dla Warty. W 15 min. po dalekim wykopie 
Martyil)' piłka dostaje się do Czarnika, który ostrym 
strzałem po poprzeczkę uzyskuje wyrównanie. Drużyny 
nie podniecają się jakoś jednak temi pierwszemi bram
kami i prowadzą zawody w wolnem tempie. W 20 min. 
Nawrot ma dogodną okazję, ale strzał jego idzie wysoko 
nad bramką. Następnie Kryszkiewicz marnuje dogodną 
pozycję, potem w 32 min. Konieczny ratuje pięścią, a 
strzał Nawrota z powietrza chybia celu. W 39 min. prze
bija się Wypijewski, podaje następnie Nawrotowi, które
mu jednak nie pozwalają strzelać.

Druga połowa jest może jeszcze mniej ciekawa, niż 
pierwsza. Dopiero w 25 min. pada pierwszy strzał (Na
wrot obok bramki). Wydawało się, że mecz skończy się 
remisowo, ale niespodziewanie w 44 min. w zamiesza
niu podbramkowem udaje się Nawrotowi po zderzeniu 
z bramkarzem uzyskać głową zwycięską dla Legji bram
kę.

Sędziował p. Knobel, który miał łatwe zadanie. Wi
dzów 2.000.

nierównomiernie i bez skutku pod bramką, mając 
75 procent z gry, nie umieli .napastnicy Pogoni 
wykorzystać wielu sytuacyj podbramkowych, co 
mimo dobrej gry Frymarkie wieża niezupełnie do
datnio świadczy o ich orjentacji pod bramką. Inna 
rzecz, że przy większem szczęściu napad Pogoni 
łatwo mógł dojść do wyniku remisowego, a nawet 
ewent. zwycięstwa.

■........... X .................

Piłkarze Krakowa remisują we Wrocławia 1:1 (1:0)
Wrocław, 17 czerwca, (teł) W dn. 15—17 b. m. 

odbywały się we Wrocławiu igrzyska sportowe 
południowo-wschodnich Niemiec. Reprezentowane 
były wszystkie gałęzie sportu. Piękny stadjon 
Wrocławia przez całą niedzielę zapełniony był 
zawodnikami i tysiącami widzów, którzy speejał- 
nemi pociągami przyjechali do Wrocławia. 
W liczbie uczestników zagranicznych znaleźli się 
także i Polacy.

Lekkoatletykę reprezentowała Wajsówno, która 
zdobyła pierwsze miejsce w rzucie dyskiem.

Piłkarstwo reprezentował Kraków, przyczem 
drużyna krakowska złożona była z graczy Wisły 
i Garbarni. Skład krakowskiej reprezentacji zo
stał w ostatniej chwili zmieniony, ponieważ Ar
tur i Kollarczyk nie mogli wyjechać. Skład przed
stawiał się zatem nast,: Koszewski, Pychowski, 
Joksz, Kotłarczyk 11, Wilczkiewicz, Jezierski, Rie- 
sner, Maurer, Walicki, Pazurek 1 i Łyko. Prze
ciwnikiem Krakowa była reprezentacyjna druży
na południowo-wschodnich Niemiec, która wystą 
piła w następującym składzie: Kurpanek (Bytom 
„09“), Koppa (Gliwice), Wojd (Wrocław), Sprin
ger, Richter, Wydra (Gliwice), Wilczek (Gliwice), 
PawUszek, Steuer, Malik i Wacławek (Bytom „09“).

Spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym 
1:1. Rozstrzygnięcie zapadło dosłownie w ostatniej 
minucie, gdyż gospodarze na 20 sekund przed 
gwizdkiem końcowym uzyskali po kornerze wy
równującą bramkę. Zwycięstwo należało się Aro- 
ko-wskiej reprezentacji, która mimo słabej gry 
swego ataku,

była znacznie lepsza.
Niestety, gra ataku zadecydowała o wyniku, Bar
dzo wiele korzystnych pozyeyj nie wykorzystano. 
W jednym wypadku sędzia nie uznał bramki, 
aczkolwiek piłka wraz z bramkarzem była wy
raźnie o jeden metr poza lin ją.

Najlepszą częścią drużyny krakowskiej była 
linja pomocy, która po kilku minutach słabej gry 
wzięła inicjatywę w swe ręce i ona też zadecy
dowała o dobrej grze tyłów Krakowa. Wilczkie
wicz wraz Kotlarczykiem 11 świetnie wspomagali 
atak, który, niestety, nie tworzył należytej całości. 
Jedynie Łyko byl wartościowym napastnikiem, a 
nieźle spełnił swe zadanie i Iliesner. Natomiast 
cała

trójka środkowa zawiodła zupełnie.
Obrońcy Joksz i Pychowski grali dobrze. Pychow
skiego po pauzie z powodu kontuzji zastąpił Pa
zurek II.

Niemcy zastosowali typowo niemiecką grę z ma
łą domieszką gry kombinacyjnej. Drużyna nie
miecka była jednak bardziej agresywna od Po
laków, niemniej jednak tyłom naszym nie doró
wnała. Najlepszą częścią drużyny niemieckiej było 
trio obronm:, może tylko dlatego, że atak nasz 
nie stał na poziomie. Pomoc niemiecka stała na- 
ogół na dobrym poziomie, w ataku górowała lewa 
strona z niebezpiecznym Malikiem na czele.

Przy silnym upale rozpoczęła się gra, która w 
pierwszej chwili

należy zupełnie do Niemców.
Polacy pozwolili się zdusić, łączności między po- 
szczegółnemi linjami nie widać. Jako pierwsza 
konsoliduje się pomoc i ona wprowadza lad w grę. 
Wkońcu cała formacja tylna gra już należycie,

Stosunkowo
najlepszym w napadzie był Niechcioł,

któremu nie łatwo jednak przyszło uwolnić się z 
opieki Pegzy i Karasiaka. Słaby do przerwy Zim
nie?;. rozegrał się następnie na dobre, jednak po
dobnie, jak jego sąsiedzi, bez widocznego skutku. 
Matjas II miał kilka efektownych strzałów i po
dań, w sumie jednak grał poniżej swego poziomu. 
Najsłabiej wypadła gra Matjasa 1 i Nahaczew- 
skiego.

Spotkanie toczyło się od pierwszej chwili w ży- 
wem tempie, przyczem Łodzianie wprowadzili ostrą 
„nutę" do gry, powodując ■-•ędziego do częstych 
interweucyj. Pierwszą bramkę dla ŁKS-u uzyskał 
w 12 min. Herbstreich w sytuacji, która Matjaso- 
wi II niesłusznie dała powód do protestu, Piłka 
bowiem odbiła się od zewnętrznej strony poprze
czki i wpadła za linję bramki, wracając następnie 
na boisko. Druga bramka dla Łodzian padła w 
25 min. z szybkiej akcji Króla z Herbstrcichem. i 
strzału ostatniego.

Pogoń nie zrażona utratą dwóch bramek, gra 
w ciągu pozostałych 65 min. z nieprzeciętną ofiar
nością, przesiadując przeważnie na połowie prze
ciwnika, gdzie za wyjątkiem rzutu karnego, wy
korzystanego na parę minut przed końcem, nie 
umie cyfrowo zaznaczyć swej przewagi. ŁKS grał 
pod koniec wyraźnie na utrzymanie wyniku, prze
suwając m. in. Króla do tyłów. Sędziował bez za
rzutu p. Seidner. Widzów około 3.000.

Drużyny wystąpiły w nast, składach: Ł. K. S.: 
Frymarkiewicz, Karasiak, Gałecki, Pegza II, Ku
biak, Jańczyk, Szaniawski, Sowiak, Tadeusiewicz, 
Herbstreich i Król. — Pogoń: Albański, Jeżewski, 
Bereza, Haniu, Wasiewicz, Matjas I, Matjas II, 
Zimmer, Nahaczewski i Niechcioł.

niestety atak nie dostosowuje się do tego pozio
mu, Napastnicy polscy posiadają wiele dobrych 
pozyeyj, które jednak marnują w fatalny sposób. 
Z drugiej strony Koszowski jest dość często za
trudniony na skutek niebezpiecznych ataków albo 
wypadów skrzydeł niemieckich. We wszystkich 
wypadkach Koszowski sprawuje się bardzo do
brze, grając nietylko skutecznie w bramce, ale i 
przed bramką.

Pod koniec pierwszej połowy gry Polacy są w 
znacznej przewadze i przesiadują często pod bram 
ką przeciwnika, niestety strzałowo zawodzą zupeł
nie. Dopiero w 43 min. Pazurek I po stoczonej 
walce z obrońcą i bramkarzem uzyskuje pierwszą 
bramkę.

Po przerwie kontuzjonowanego Pychowskiego 
zastępuje Pazurek II, na którego miejsce wchodzi 
Walicki. Mimo zmiany napad Polski wcale nie 
sprawuje się lepie. W dalszym ciągu Łyko jest 
jedynym niebezpiecznym graczem, Niemcy, któ
rym sędzia pozwala na wiele niedozwolonych rze
czy, atakują coraz bardziej agresywnie, pomaga
jąc sobie licznemi „faulami". Mimo to pomoc pol
ska wstrzymuje wszystko i znowu wspiera skute
cznie atak polski. Niestety w linjach przednich 
nie widać żadnej zmiany na lepsze, trójka środ
kowa gra w dalszym ciągu słabo. W pewnym mo
mencie Maurer mija obronę i z odległości kilku 
kroków strzelą w słupek, odbitą piłkę poprawia 
jeszcze raz prosto w ręce bramkarza. W osta
tniej minucie Niemcy uzyskują rzut rożny, z któ
rego środkowy pomocnik Richter uzyskuje „głów
ką" wyrównującą bramkę.

Zawody prowadziłfftędzia Wrona z Opola, któ
ry PO przerwie dość wyraźnie wspomagał Niem
ców. Widzów 15.090.

Wisła—Podohręg Rybnik 5:2 (2:2).
Rybnik, 17 czerwca, (tel) Wisła do zawodów wystąpiła 

bez braci Kotlarczyków i Artura. Drużyna rybnicka skła
dała się z najlepszych graczy podokręgu rybnickiego.

Do przerwy gra była zupełnie wyrównana. Wisła przy
jęła niespodziewanie półgórny system gry od gospodarzy, 
wskutek czego nie mogła przejąć inicjatywy w swe ręce, 
dopiero po zastosowaniu dolnych podań uwidacznia się 
przewaga Wisły, która zwyciężyła zasłużenie. Bramkami 
dla Wisły podzielili się: Obtułowicz, Piotrowicz, Pazurek 
i Sołtysik. Ponadto sędzia nie uznał dwóch bramek, strze
lonych dla Wisły przez Reymana. Widzów około 2.000.

Garbarnia pokonana na Śląsko.
Katowice, 17 czerwca, (tel.) Pogoń (Katowice)—Garbar

nia (Kraków) 3:0 (0:0). Niespodziewaną porażkę ponosi 
drużyna Garbarni przez A-klasową Pogoń, eo licznie za
brana publiczność przyjęła z niezadowoleniem, a drużynie 
krakowskiej nie przyniosło to zaszczytu. Najlepszym gra
czem z Pogoni okazał się Paluch w bramce i Kruk na 
skrzydle. W Garbarni, mimo iż wystąpiło pięciu graczy 
ligowych, wszyscy grali bardzo słabo. Bramki dla Pogoni 
strzelił Gawliczek (2) i Czajor Widzów około 1.500.

------- §<>§--------
NAJBLIŻSZE MECZE LIGOWE. W nadchodzącą nie

dzielę odbędą się nasi, mecze ligowe: w Warszawie: War
szawianka—Pogoń (p. Sznajder), w Krakowie: Wisła—L.
K. S. (sędzia nieuzgodniony), oraz Podgórze—Cracocia (p. 
Gerblich), w Poznaniu: Warta—Ruch (p. Staliński)



< Lwów,, wchodząca w skład lwowskiej ligi 
okręgowej.

IV biegu kolarskim na 25 km. w Parku Poniatowskie
go z okazji święta W. K. i P. W'. w Lodzi zwyciężył 

Święlkowski 'x).

Dom klubowy Warszawianki, który stanowić będzie no 
wy ośrodek życia sportowego w stolicy.

Od góry ku dołowi: 1) drużyna piłkarska T. S. Dąbrowa, od le 
wej .sędzia Natkaniec, Gawęda, Kozdroń, Grym, Działach, Sal 
tarski, Wojas, Kopeć, Jamroż, Zygula, Gocgk, Skarbu, pp. Kię 
bek, sekr. Krawczyk, prezes Szary, kier. Bronne i wiceprez. Lo 
dziński. 2/ Grupa tenisistów Kaliskiego Klubu Lawn Tenisowe 
go z prezesem dr. Pawłowskim 'x.) na czele na nowych kortach 
w Kaliszu. 3/ Drużyna Jechudy z Tarnopola, która ostatnio uzy 

skala szereg dobrych wyników.

Polscy wioślarze, biorący udział w spływie dookoła Berlina udają się 
pochodem przez miasto, aby złożyć wieniec na grobie Nieznanego Żoł
nierza. Za wioślarzami, niosącymi wieniec pierwszy od prawej idzie mjr. 

Kozubowski. kier, ekspedycji.

Boniecki AZS Poznań) uzyskał na 
mistrzostwach Poznania kl. C 1.7$ m. 

w skoku wzwyż.

KAIEJDOS
Walasiewiczówna przed startami międzynarodowemi

Warszawa, w czerwcu.
Od kilku dni przebywa w Warszawie, a ściślej mówiąc 

w Centralnym Instytucie WF na Bielanach, Stanisława 
Walasiewiczówna, przybyła z Ameryki na cały szereg 
międzynarodowych zawodów w kobiecej lekkoatletyce, w 
których bronić będzie nadal barw polskich.

Wygląda ona doskonale, niezwykle świeżo i zdrowo, 
widać, że pod każdym względem znajduje się „w pełni 
formy".

Zapytujemy ją o plany’ sportowe.
—• Trening pod kierunkiem dr. Griffina przydał mi się 

bardzo — zaczęła Walasiewiczówna — poprawiłam sobie 
znacznie start i wytrzymałość. Trening ten został w ten 
sposób przeprowadzony, że szczytową swą formę osią
gnę dopiero na drugą połowę lipca, t. j. na mecz z Niem
kami w dniu 15. VII. w Warszawie. Przedtem zamierzam 
„przelecieć się“ na mistrzostwach Warszawy, potem w 
Berlinie 1 lipca, wreszcie na mistrzostwach Polski.

— Trener Griffin opiekował się mną bardzo. Przepi
sał mi niełylko receptę na trening, ale także na odży
wianie się. Zabronił mi jadać mięso częściej, niż dwa ra
zy w tygodniu i specjalną uwagę zwrócił na grapefruty 
i pomarańcze.

Jeśli chodzi o startowanie w zawodach, to początko
wo powinnam brać udział najwyżej w dwóch konkuren
cjach jednego dnia, a dopiero od meczu z Niemkami w

trzech konkurencjach. W ten sposób będę mogła wytrzy
mać liczne przedbiegi i półfinały w kilku konkurencjach 
podczas mistrzostw świata w Londynie.

— Po meczu z Niemkami wezmę się do ostatecznego 
wyszlifowania formy, tak, żeby być gotową i:a mistrzo
stwa świata w Londynie (9—11 sierpnia). Dla treningu 
zastartuję na igrzyskach emigracyjnych w Warszawie, na 
które przyjedzie jeszcze utalentowana zawodniczka z Ame 
ryki, Przybylska, poczem odjadę, pewnie aeroplanem, 
wprost do Londynu. W drodze powrotnej z Londynu ma
my startować jeszcze w Brukseli, a potem czekają nas 
jeszcze mecze z Japonkami i Włoszkami.

— Jeśli chodzi o Igrzyska londyńskie, to przygotowana 
jestem, że walka na nich będzie bardzo trudna. Całą uwa
gę zwracam naturalnie na obronę mych trzech tytułów, 
zdobytych przed czterema laty w Pradze, a mianowicie 
w biegach na 60, 100 i 200 m. Nadto zamierzam starto
wać w skoku w dal i w sztafecie, podczas gdy z rzutów 
i biegu 800 m. trzeba będzie zrezygnować ze względu na 
przepełnienie programu. Ale specjalnie w biegu na 800 m. 
szuję się doskonale i jestem w stanic poprawić rekord 
światowy.

— Przed samym wyjazdem — mówi dalej Walasiewi- 
rzówna — startowałam na lokalnych zawodach w Cleoe- 
landzie w biegu 100 m. Osiągnęłam czas 11.7 sek., a za
tem o 0.1 seJe. lepiej lepiej od mego oficjalnego rekordu

światowego. Wynik ten nie będzie chyba zweryfikowany, 
ponieważ skład sędziów nie był kompletny, ale nie mart
wię się tern wcale, ponieważ inam nadzieję powtórzyć w 
lu ropie ten rezultat.

Na mistrzostwach świata w Londynie o rekordy bę
dzie trudno, ponieważ liczne przedbiegi i półfinały obni
żają ostateczny rezultat finału, i na tych zawodach głów
nie chodzi o zwycięstwo a nie o rekord, natomiast pod
czas meczów międzypaństwowych, jeśli bieżnia będzie do
bra, powinnam znów coś nowego dodać do tabeli rekor
dów.

— Podczas zimy nie startowałam wiele, gdyż poza tre
ningiem poświęcałam wiele czasu swym studjom na li
ceum katolickiem w Clsvelandzie, które niedawno ukoń
czyłam. W każdym jednak razie udało mi się poprawić 
dwa rekordy światowe w hali, a mianowicie na 60 yar
dów 7.2 sek. i na 200 m. — 26.1. A konkurencja była 
niezwykle ciężka — wszystkie najlepsze Amerykanki i 
Kanadyjki były wtedy na starcie.

— A co pani myśli robić ze sobą po zakończeniu te
gorocznego sezonu?

— Trzeba będzie wracać do Ameryki, gdzie czeka mnie I 
praca w biurze oraz gdzie zamierzam zapisać się na Uni- r 
wersytel na historję. Chciałabym także równocześnie L 
kształcić się na instruktorkę wychowania fizycznego. Ale fl 
na przyszły rok na lato znów przyjadę naturalnie do * I 
Polski na sezon międzynarodowy, no i naturalnie za dwa 
lata na Olimpjadę w Berlinie.

— Tak łatwo już się mnie Polska nie pozbędzie — koń .» 
czy z uśmiechem Walasiewiczówna.
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«Ai Rzeszowa, Resouia. Wioślarze KPW w czasie uroczystego otwarcia sezonu wioślarskiego
w Przemyślu.

Cejzikowa, która u- 
stanowila ostatnio no
wy rekord świata n> 

rzucie dyskiem.

Kulczycki gimn. I. Ko
łomyja, który wyróżni! 
się w rzucie kuły na za
wodach międzyszkolnych.

Nowy utalentowany 
bramkarz Pogoni lwow
skiej, Richter w akcji.

!• ryczkowski zdobył o 
statnio mistrzostwo ko 
lurskie Warszawy na dy 

stansie l.OOb m.

Hofman I Warta) zdobył na mistrza Interesujący frayment z finałowego meczu o mistrzostwo siatkówki mię 
stwach Poznania kl. A pierwsze miej- dzy drużynami AZS Warszawa i Absolwenci Łódź,
sre w skoku wzwyż, wdał i trójskok.

Od góry ku dołowi: // drużyny piłkarskie Ruchu i lirygady 
przed meczem w Częstochowie, zakończonym zwycięstwem mi
strza Polski 3:1. Zwycięstwo Ruchu, dla którego bramki strze
lili Peterek (i), Wilimowski (2) i Gemza, w pełni zasłużone 2> 
Drużyna Ogniska z Jarosławia, która dzięki swym wynikom 
wchodzi do liyi okręgowej lwowskiej. 3) Mistrzowska drużyna 

Polski w siatkówce, A. Z. S. Warszawa.

IOWY.
Płgwacu ślgscg przed otwarciem sesonn

W bieżącym roku sport pływacki śląski rozpoczyna 
swój właściwy sezon od mistrzostw okręgowych, które od
będą się w czasie od 29 czerwca do 1 lipca we wszyst
kich klasach. Mistrzostwa w kl. II i III, które ostatnio 
przemianowano na kl. la i ł b ze względów reklamo
wych, odbędą się w ramach „Święta Morza" w miejskim 
zakładzie kąpielowym (Bugla) w Katowicach. Miejsce za
wodów klasy I-szej nie zostało jeszcze ustalone i przy
puszczalnie będzie wyznaczone w Giszowcu wzgl. w My
słowicach.

W dniu 13 czerwca upłynął termin nadsyłania przez 
poszczególne kluby głoszeń zawodników. Sądząc z do
tychczasowej ilości dopuszczonych do startu zawodników, 
mistrzostwa te we wszystkich klasach będą licznie obe
słane. Zawody te według programu przewidują siedm 
konkureneyj.

Mistrzostwa te, jako pierwsza poważniejsza impreza pły
wacka, zapowiadają walny butnlję poważniejszych klubów 
pływackich Śląska, które ostatnio przeprowadziły w swych 
szeregach zmiany, wywołane koniecznością oczyszczenia 
klubu od niepożądanych jednostek. Z tych względów skład 
reprezentacji tych klubów znacznie różnić się będzie w 
porównaniu do lal ubiegłych, wzmagając jeszcze bardziej 
rywalizację na mistrzostwach.

Z Towarzystwa pływackiego Giszowiec-Nikiszowiec, 
który przechodził Inidności nalury organizacyjnej, ubył 
ostatnio wicemistrz Polski w stylu na wznak Pawlik,

oraz Klein i inni. Kierownictwo tego klubu objęli pp. dr 
Jaśkiewicz, inż. Skrywali i Choiński, dając rękojmię po
nownego rozkwtu czołowego tego klubu. Klub ten wy
stąpi na mistrzostwach w osłabionym składzie, w szcze
gólności w konkurencji panów. U pań sytuacja doznała 
poprawy, z uwagi na powrót do czynnego życia sporto
wego Jarkuliszówny, która obecnie po intenywnym tre
ningu znajduje się już w bezkonkurencyjnej formie. Ró
wnież i znana pływaczka Slotówna osiąga niezłe czasy. 
Z klubu lego ubyła jedynie Friczównn, znajdująca się zre
sztą w słabej formie i przeniosła się do E. K. S.

W klubie pływackim Siemianowic sytuacja pod wzglę
dem sportowym przedstwia się naogół korzystnie. W dal
szym ciągu trzonem reprezentacji tego klubu będą: Pru
ski, Widera, Cichoń, Zydek, Machoń, a z pań: Alderów- 
na i Gwoździówna. Na terenie miasta Katowic rywali
zują dwa kluby: przemożny E. K. S. oraz niedawno zało
żona sekcja pływacka Pogoni katowickiej, grupująca w 
swych szeregach element polski.

Rywalizacja obu klubów, z której wychodzi narazie 
zwycięsko E. K. S. przyczynia się niewątpliwie do ener
gicznej pracy Pogoni, która w mistrzostwach klasy I a 
i I b, będzie poważnym przeciwnikiem. Ze starszych za
wodniczek tego klubu na uwagę zasługuje Pieszczyków- 
na, która w sezonie pokonała Ericzównę, oraz z nowych 
nabytków, Nebelówna, Czajówna. Dylionówna i Wylcżo- 
lówiiu.

Z panów na uwagę zasługują Wesołek. Dworouiy, tVi 
tanek, Miinch oraz bracia Wolf. Z narybku Malczyk i 
Ehr. Pozalem należy zaznaczyć znaczny ruchliwość Strzel
ca, który zakłada w szeregu miejscowościach kluby pły
wackie.

Szczególnie korzystnie przedstawia się sezon piłki wod
nej, która na Śląsku zdobywa sobie z każdym dniem no
wych zwolenników. Sezon ten zapowiada się bardzo in 
teresujyco, ze względu na udział w klasie „A“ 5 wyrów
nanych sobie niemal zupełnie drużyn. Szczególnie dobrze 
przygotowań)- do rozgrywek stanie T. P. G. N., który o- 
statnio doznał poważnego zasilenia po powrocie z woj
ska Skowronka i przejścia z E. K. S.-u obrońcy Halora. 
lak, iż posiada najpoważniejsze szanse do wejścia do Li 
gi państwowej.

Również i drużyna walerpolowa Pogoni doznała wzmoc
nienia wskutek przejścia z Cracovii znanego zawodnika 
Cryt ki.

Rozpoczęcie rozgrywek waterpolowych nastąpić miało 
10 czerwca. Wskutek jednak zdekompletowania poszcze
gólnych zespołów, rozgrywki rozpoczęły się 17. VI. b. m. 
Spotkań przewidzianych jest 10 w jednej kolejce. Zapo
wiadają się one b. interesująco.

-------- 8o§—
W MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH KOLARSKICH,

które odbędą się w Warszawie 20 bm., startować będą: 
Szamota, Ariet (Belgja), Chapalin (Francja), a za moto
rami Maronier (Francja) i Szekeres (Węgry). Wszyscy 
ci zawodnicy startować będą również w Lodzi 22 bm 
i w Krakowie 24 bm.
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Spodziewana Doraźna ni meczu woaiieipcznym z Manii 51:69 pki.
Florencja, 17 czerwca (tel.) Trzeci międzypań

stwowy mecz w lekkiej atletyce Polska — Wio
chy, rozegrany w dniu dzisiejszym we Florencji, 
zakończył się i tym razem naszą porażką. Porażka 
obecna jest wprawdzie mniejsza, niż klęska, po
niesiona w roku 1928 w Rzymie, gdzie przegra
liśmy 54:78. wyższa natomiast cyfrowo niż 
przegrana w Poznaniu w r. 1931, gdzie Włosi wy
grali 73:69.

Dzisiejsze spotkanie we Florencji przegraliśmy 
różnicą 18 punktów, a mianowicie 51:69. Przegra
na nasza jest tern przykrzejsza, że
Włosi walczyli równocześnie na dwóch frontach,
mając w tym samym dniu poza Polską za prze
ciwnika Szwajcarię, choć zgóry zaznaczyć trzeba, 
że przeciwko nam startował pierwszy „garnitur“ 
wioski z takim asami jak mistrz świata Beccali, 
czy Facelii.

Gospodarze wykorzystali umiejętnie swój włas
ny teren, a pozatem forma zawodników włoskich 
jest już obecnie ugruntowana, ze .względu na 
możność wcześniejszego treningu, podczas gdy 
lekkoatleci nasi stoją dopiero niemal u progu 
sezonu.

Drużynę polską prześladował ponadto
wyjątkowy pech.

pozbawiając kilku dobrych naszych zawodników 
lepszych miejsc, zajęcie których leżało w grani
cach ich możliwości.

Zawody rozegrano przy pięknej pogodzie, jed
nak upał dawał się we znaki specjalnie zawodni
kom polskim.

Wyniki w większości konkurencji osiągnięto 
dobre a nawet bardzo dobre, słabiej wypadły nie
które biegi jak np. na 400 m. z powodu silnego 
wiatru, a najgorzej przedstawiają się wyniki w 
rzucie oszczepem, gdzie Polacy startowali bez 
dwóch najlepszych zawodników Mikruta i. Lokaj- 
skiego, wystawiając do tej konkurencji niespe- 
cjalistów.

Słaby był również poziom trójskoku a nienaj; 
lepszy w rzucie dyskiem, gdzie zawiedli obydwaj 
nasi reprezentanci, a więc zarówno Heljasz, jak 
i Siedlecki.

Czterech zawodników skacze ponad 7 m.
Wspaniale wprost natomiast wypadt skok wdał, 

w którym wszyscy czterej zawodnicy przekro
czyli grubo 7 m.

Wyniki posazcaotngdi konkurencgt
przedstawiają się następująco:

Bieg 100 m: 1) Blas (Wł.) 10.8, 2) Toeti (Wł.) 10.8, 
3) Trojanowski (P) o metr z tyłu. Wskutek dyskwa
lifikacji Bieniakowskieyo, który zrobił dwa fal
starty, Polska straciła w tej konkurencji jeden 
punkt. Bieg ten. jak zresztą było do przewidzenia, 
zakończył się zdecydowaną porażką naszych 
zawodników.

Bieg 400 m: 1) Rabaylino (Wł.) 50 sek., 2) Binia
kowski (P) 50.3, 3) Ferario (Wł.) 51.1, 4)Kucharski 
(Wł). W biegu tym dawał się we znaki zawodni
kom silny wiatr. Biniakowski biegł barzo pięknie 
i tylko nieznacznie uległ znajdującemu się w do
skonałej formie Włochowii. Pokonany przez Bi- 
miakowskiego Ferario jest obecnie czołowym za; 
wodnikiem włoskim na tym dystansie. Kucharski 
nie odegrał w biegu większej roli.

Bieg 1.500 m: 1) Beccali (Wł.) 3:57.2, 2) Cerati 
3:58.2, 3) Sidorowiicz (P) 4:02.1, 4) Kuźmicki 4:15.9. 
Wobec startu w tej konkurencji mistrza świata, 
zgóry było do przewidzenia, że zawodnicy nasi 
niewiele będą tu mieli do powiedzenia. Sidorowicz 
biegł jednak nadspodziewanie dobrze. Kuźmicki 
natomiast zawiódł fatalnie, co położyć trzeba na- 
karb choroby, jaką przechodził, w drodze do 
Włoch. Beccali nie biegł na czas, lecz biegł tak. 
aby wyciągnąć swego współtowarzysza na drugie 
miejsoe. Zmieniał się też w prowadzeniu z Cera- 
tim, pozwalając mu się w pewnych momentach 
wyprzedzać, kiedy zdawało mu się, że któryś z za
wodników polskich przypuszcza atak na niego.

Łatwe zwycięstwo Kusocińskicgo.
Bieg 5.000 m 1) Kusociński 15:09,6, 2) Litti’ (Wl.) 

15:18,6, 3) Fjałka (P) 15:21.8, 4) Bartol i ni (Wł.)
15:25.8. Poziom tej konkurencji bardzo wysoki. 
Kusociński wygrał zupełnie łatwo i nie dał z sie
bie wszystkiego, na co go w tej chwili stać. Osią
gnął on następujące międzyczasy: 1000 m 2:48, — 
1.5000 m — 4:14, 2.000 m 5:42, — 4.000 m 12:04.

Fjałka mimo szalonego bólu żołądka, na który 
się skarżył przed biegiem zajął dzięki doskona
łemu finiszowi trzecie miejsce, na które wydostał 
się dopiero w ostatniem okrążeniu.

Bieg 110 m przez płotki: 1) Caldana (Wł.) 15.3, 
2) Nowosielski (P) 15.6. Va-lle (Wł.) i Trojanow
ski (P) zostali zdyskwalifikowani. Nowosielski 
biegł bardzo ładnie. Valle został zdyskwalifikowa
ny za przewrócenie płotków. Trojanowski zaś za 
przekroczenie toru. Poza tem Trojanowski zerwał 
w tym biegu ścięgno u, nogi.

Bieg 400 m przez płotki: 1) Facelii (Wł.) 55.2, 2)

W GÓRY - W GÓRY MIŁY BRACIE!
Lecz idijc w góry lub na wycieczkę, nie zapominaj zabrać ze 

sofo) buteleczkę A M O L U. A MO L orzeźwia i usuwa zmęczenie. 
Do nabycia w aptekach i drogerjach. Cena t.70 za flakon.

Kostrzewski (P) 56.9, 3) Ridi (Wł.) 57.8, 4) Maszew- 
ski 58.1. Bieg ten byl właściwie pojedynkiem mię
dzy Kostrzewskim i Facellim, z którego zwycię
sko wyszedł Facelii, znajdujący się obecnie we 
wspaniałej formie. Poza tem Facelii był wydat
nie handieapowany przez los, dzięki któremu 
przypadł mu w udziele pierwszy tor., podczas gdy 
Kostrzewski biegł na forze drugim. Na Maszew- 
skim odbiły się trudy podróży, gdyż nie przyje
chał on do Florencji wraz z całą drużyną, lecz 
o kilka dni później. Gdyby nie zmęczenie Maszew- 
ski mógłby zająć łatwo trzecie miejsce.

Sztafeta, olimpijska: 1) Wiochy 3:19.8, 2) Polska 
3:27.4. Zespół polski wystąpił w następującym 
sklsadziie: Trojanowski. Biniakowski, Kucharski 
i Sidorołcicr. Najlepiej z Polaków biegł Binia
kowski, który na 200 m pobił Feraria. Sztafeta 
polska była osłabiona z powodu braku Drozdow
skiego. 'który wskutek 'zajęć zawodowych nie 
mógł wyjechać do Florencji.

Rewelacyjny sukces Nowaka.
Skok wdał: 1) Nowak (P) 7,38 m, 2) Maffei (Wł.)

7.20 m, 3) Tabai (Wl.) 7.20 m, 4) Sikorski 7.13 m. 
Wspaniale wprost skakał Nowak, który wynikiem 
swym ustanowił nowy rekord Polski. Indywidu
alnie jest to najlepszy wynik zawodnika polskie
go, uzyskany w tem spotkaniu. Włosi skakali ró
wnież bardzo dobrze, wskutek czego Sikorski mi
mo doskonałego wyniku znalazł się jedynie na 
czwartem miejscu.

Skok wzwyż: 1) Doti (Wł.) 1.80, 2) Pławczyk (P) 
1.80, 3) Caldini 1.80. 4) Chmiel 1.80. Wszyscy za; 
wodnicy osiągnęli ten sam wynik, jednak Doti 
w rozgrywce skoczył 1.81 m i dzięki temu zajął 
pierwsze miejsce. Zawiódł w zupełności Pławczyk, 
który uchodził ogólnie za faworyta. W przeci
wieństwie do skoku wdał, poziom tej konkuren
cji slaby.

Trzecie zwycięstwo Polski.
Trójskok: 1) Luckhaus (P) 14.18.5 m. 2) Gugliemi 

(Wł.) 14.10,5 m, 3) Filio (Wł.) 13.62.5 m, 4) Sikor
ski (P, 13.05 m. Luckhaus, na którego pierwsze 
miejsce liczono nie zawiódł pokładanych w nim 
nadziei, natomiast słaby wynik Sikorskiego jest 
następstwem zerwania ścięgna u nogi w czasie 
skoku.

Heljasz niepokonany w kuli.
Rzut kulą: 1) Heljasz (P) 15.27 m. 2) Bonon-

Kwaśniewska ustanawia rekord Polski
w rzucie oszczepem.

bódź, 17 czerwca (tel.). W sobotę i niedzielę na stadjo
nie Widzewskiej Manufaktury odbyły się zawody lekko
atletyczne o mistrzostwo okręgu dla pań i panów w kla
sie A j B. — Zawodnicy i zawodniczki wykazali dobre 
przygotowanie i w związku z tem osiągnięto kilka bar
dzo dobrych wyników, m. in. padło kilka rekordów okrę
gowych, a także i rekord Polski w rzucie oszczepem.

Rdkord ten ustanowiła zawodniczka ŁKS. Kwaśniew
ska. Miała ona dwa rzuty lepsze od dotychczasowego 
rekordu, ustanowionego w roku ubiegłym przez Smęt- 
kównę, a wynoszącego 37.03 m. Kwaśniewska osiągnęła 
Imponujący wynik 39.10.

Poza tem kilka rekordów okręgowych ustanowiono w 
konkurencjach męskich w biegu na 200 i 400 m., w rzu
cie kulą, dyskiem i miotem. Doskonale jako miotacz za
powiada się lmiela (KSZO).

Wyniki poszczególnych konkurencyj były następujące:
Panowie: 1.500 m: 1) Wróblewski (ŁKS) 4.19, 2) Kur- 

pesa o 5 m. wtyle, 200 m: 1) Bystry (IKP) 23.4 (inowy 
rekord okręgowy, dawny wynosił 23.8), 2) Kucharski 24.2; 
skolk o tyczce: 1) Kucharski 3.02 (poza konkursom 3.12), 
2) Sisterhube 3.02 (po rozgrywce). Rzut oszczepem: 1) 
Lcśklewicz /Starachowice) 58.83; 400 m z płotkami: 1) 
Bystry 68.4; skok w dal; 1) Bobiński 6.37, 2| Kucharski

Wajsówna triumfuje we Wrocławiu
Wrocław, 17 czerwca (tel.). Podczas międzynarodo

wych zawodów lekkoatletycznych, odbytych w niedzielę 
w ramach święta sportowego południowo-wschodnich 
Niemiec, pierwsze infiejsca w poszczególnych konkuren
cjach zajęli:

100 m: Gustaw Borchmaycr (Niemcy) 10.8, 400 ni;
Volgt (Berlin) 49.8, 800 m: Kónig (Hamburg) 1.55. 1.500 
inj Schaunburg (Oberhausen) 3:59.4, 5.000 m: Kossak 
(Praga) 15.45. Sztafeta 4*100 m: Reichsstaffel 41.7. Szta-

*

Slask posiada dobre rezerwy lekkoatletów.
Katowice, 17 czerwca (tel.). Wczorajszej niedzieli od

były się w Szopienicach ood Katowicami lekkoatletyczne 
mistrzostwa śląskie pań i panów w klasie B. Na starcie 
stanęło 162 zawodników, reprezentujących 18 klubów 
lekkoatletycznych z Górnego Śląska, z Zagłębia Dąbrow
skiego i podokręgu częstochowskiego oraz z Bielska.

Zawody dały następ, wyniki: panie 60 ni: Segno (Sokół) 
8.3; 100 m: Segno 14.2; 800 m:Strojnowska (Sokół) 3.03; 
80 m plotki: Walezykówna (Pogoń, Katowice) 15.8. Szta
feta 4*100: Pogoń (Katowice) 58.7. Skok w dal z miej
sca: Kleroninówna (Pogoń) 2.24. Skok w dal z rozbie
giem: Hajnówna (Strzelec, Bielsko) 4.44. Skok w zwyż: 
Biskupówua (Pogoń. Katowice) 1.31. Kula: Nowakńwna

cini 15.00,5 m, 3) Siedlecki 13.96 m, 4) Chigi (Wl.)
1391.5 m. Heljasz nie musiał się specjalnie wysi
lać. ażeby zająć pierwsze miejsce, natomiast Sie
dlecki zawiódł, gdyż w normalnej swej formie 
powinien się zdobyć na lepszy wynik i zająć 
drugie miejsce.

Rzut dyskiem: 1) Oberwerger (Wl.) 44,89,5 2)
Bononcini (Wl.) 43,82,5, 3) Heljasz (P) 42.98, 4)
Siedlecki (P) 41,41,5. Spodziewano się ogólnie za
ciętej walki między Oberwergerem i Heljaszem, 
niestety jednak Heljasz zdajdował się w wyjątko
wo słabej formie i nie zdołał nawet przekroczyć 
43 m. Bardzo słabo rzucał również Siedlecki.

Rzut oszczepem: 1) Spazzali (Wł.) 57.59, 2) Tur- 
czyk (P) 56.17, 3) Pławczyk 54.32, 4) Agosti (Wł.) 
52.11. Wobec wyjątkowo słabej formy AgostPego, 
który jedynie mógł zagrozić naszym specjalistom 
w tej konkurencji, zwycięstwo Mikruta, czy Lo
ka jskiego nie ulegałoby najmniejszej wątpliwo
ści. Niestety zarówno jeden, jak i drugi do Włoch 
nie wyjechali tak, że barwy nasze reprezentowali 
zawodnicy słabsi, z których Pławczyk nie jest 
specjalistą w rzucie oszczepem. Poziom rzutów 
niie wysoki, a specjalnie słabo rzucał Agosti, to 
też dla zepchnięcia go na czwarte miejsce wy
starczył wynik 54,32 m uzyskany przez Pławczyka.

W zawodach obowiązywała punktacja 4, 3, 2, 1, 
w sztafecie 3, 1. Drużyna polska spotkała się we 
Włoszech z nadzwyczaj serdecznem przyjęciem, 
organizacja zawodów sprawna.

Drugi „garnitur** Włoch 
bije Szwajcaria.

Medjolan, 17 czerwca (Tel). W niedzielę odbył się tu 
międzynarodowy mecz lekkoatletyczny Włochy—Szwaj
caria, który zakończył się zdecydowanem zwycięstwem 
reprezentacji włoskiej w stosunku 91:66.

Wyniki poszczególnych konkureucyj były następujące: 
Bieg 1(10 m: l) Henny (Szw) 11 sek. 200 m: 1) Tonellt 
(W) 22.6. 400 m: 1) Tauernari (W) 50.4. 800 m: 1) Gor- 
dini (W) 2:02.6. 1.500 m: l) Lanci (W) 4:06.4. 5.000 m: 1) 
Mastroieni (W) 15:51.6. 110 m z plotkami: 1) Francescani 
(W) 16.2. 400 m przez płotki: 1) Bianchera (W) 57.8. Szta
feta 4x100: ł) Wiochy 43.4. Sztafeta 4x400: 1) Wiochy
3:27.4. Skok w zwyż: 1) Deyli ile Potti (W) 1.80. Skok 
w dal: 1) Studen (Szw) 6.89. Skok o tyczce: 1) Innocenti 
(W) 3.29. Rzut kulą: 1) dr Celi (Szw) 14.18 (nowy rekord 
szwajcarski). Rzut dyskiem: 1) Schumacher (Szw) 60.01. 
Rzul dyskiem: 1) Mignani (W) 42.75.

6.25; 110 m przez plotki: 1) Kucharski I 20.9, 2) Bystry 
21.1; rzut kulą: 1) lmiela 13.13 (nowy rekord okręgowy), 
2) Rosła w 11.53; 5.000 m: Kurpesa 16.06.2, 2) Jończyk 
(Zjednoczone) o 50 m w tyle.

800 m: 1) Wróblewski 2.09.4, 2) Starosta 2.12.8; 100 m: 
1) Bystry 14.9, 2) Kucharski II. Skok w zwyż: 1) Joss (Ł.
K. S.) 1.68, 2) Anikiew (Wilna) 1.63. Sztafeta 4*100 
i 4*400: ŁKS. w. o. Rzut dyskiem: 1) lmiela 40.97 ( nowy 
rekord okręgowy), 2) Fischer (K. E.) 37.78. Rzut młotem: 
1) Sumiński (K. E.) 36.37 (rekord okręgowy), 2) Rosław 
35.45 (wyniik też lepszy od poprzedniego rekordu).

Panie: 100 m: 1) Słomczewska (Wima) 13.4, 2) Gtażew- 
ska. Bieg 60 m: 1) Słomczewska 8.4, 2) Kwaśniewska 
(ŁKS.) 8.6, 800 m: II Głażewska (IKP.) 2.42, 2) Sukien- 
njcka, Rzut kulą: 1) Kwaśniewska 10.35, 2) Plucińska (K. 
E.) 8.75. Rzut oszczepem: 1) Kwaśniewska 39.10 (nowy 
rekord Polski), 2) Smętkówna 35.10. Skok w dal: 1) Kwa
śniewska 4.92, 2) Stomczewska 4.80. 80 m z plotkami: 1) 
Plucińska (KE) 15, 2) Guzińska (KE) 15.6. Rzut dyskiem: 
1) Plucińska 31.02, 2) Głażewska 27.60. Welssówna wobec 
wyjazdu do Wrocławia nie startowała. — Skok w zwyż: 
1) Janowska II 1.36.5, 2) Kwaśniewska 1.31. Skok w dii 
z miejsca: 1) Kwaśniewska 2.18, 2) Pacówna (TFSJ) 2.15. 
200 m: 1) Sukiennlcka (Zjednoczone) 29.6. Sztafeta 4*100- 
1) ŁKS. 6.32. Sztafeta 4*200: 1) ŁKS. 2.07.2.

feta 4 * 400 ra: 1) Sporłclub Berlin 3:22.8. Sko-k w- dal: 
1) Lang (Lipsk) 7.34. Rzut oszczepem: Wetninann (Lipski 
70.02. iRzut dyskiem: Douda (Praga) 45.2. Rzut kulą: Dou- 
da 15.49.

W konkurencjach pań: 100 m: Wlrrwer (Wrocław) 13 
sek., 800 m: Radtke (Wrocław) 2.21.6. Rzut dyskiem: 
Wajsówna (Polska) 39.68, 2) Braunmuller 34.00. — Szta
feta 4*100: NSTV. 52.2.

(.Stadjon, Król. Huta) 8.36 m. Rzut dyskiem: Nlczówna 
(Pogoń, Katowice) 16.05 m.

Panowie 100 m: Konieczny (Stadjon, Król. Huta) 12 s. 
200 m: Konieczny: 25.3; 400 m: Zeniuła (Szopienice) 55.5. 
800 m: Jawczek (Brygada, Częstochowa) 2.4.9; 1.500 in: 
Wllirn (Pogoń, Katowice) 4.23.8; 5.000 m: Miłek (Naprzód, 
Lijpiny) 16.36; 110 m płotki: Karwat (Sokół, Krywałt) 
18.3; 400 m plotki1: Musiol (Sokół, Krywałt) 1.55 Sztafeta 
4*100 m; Stadjon, Król. Huta 47.8; 4 * 400 ni: Pogoń Ka
towice 3.49 m. Skok w dal: Bartoszek (Strzał, Sosnowiec) 
6.09 in. Skok w zwyż: Danielak (Pogoń, Katowice) 1.66 
m. — Tyczka: Dziuba (Sokół) 3.20 in. Kula: Jastrzębski 
(Sokół 12.03 in. Dysk: Jastrzębski 36.59 in. Oszczep: Wie
czorek (Sokół) 45.17 m. — Zainteresowanie zawodami 
słabe.
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Regaty wioślarskie o mistrzostwo Warszawy.
Warszawa, 17 czerwca (Tel). jV sobotę i niedzielę roze

grane zostały na Wiśle pod Warszawą wiosenne regaty 
wioślarskie ogólnopolskie, zorganizowane przez Warszaw
ski Mifdzyklubowy Komitet Regatowy.

Ze względu na niski stan wody na Wiśle, regaty urzą 
dzono nie na zwykłej trasie, ale niżej od mostu Kierbe
dzia do przystani WKS Żoliborz, gdzie zainstalowana 
była meta biegów. Brak toru wioślarskiego na wodzie 
stojącej raz jeszcze dał się stołecznemu wioślarstwu we 
znaki.

Dość wczesny termin regat spowodował, że nie zostały 
one zbyt licznie obesłane przez kluby pozawarszawskie 
Brakowało osad BTW, Włocławka, 04 Poznań i krakow
skich, Z klubów przyjezdnych startowały jedynie cztery, 
a mianowicie skiffista Keppel z wileńskiego AZS-u, dwój 
ka bez sternika Płockiego T. W., dobra czwórka nowieju 
szy AZS Poznań i obiecujące osady Kaliskiego T. W w 
ósemkach nowicjuszy i czwórka wagi lekkiej.

Z klubów warszawskich stawiły się licznie jedynie 
HTH', AZS, Wisła, Prąd t Warszawski Klub Wioślarek, 
a nadto startowały jeszcze Syrena, Tramwajarz i S K 
Pocztowy w pojedyńczych biegach.

W osadach stołecznych
zauważyliśmy dość zasadnicze zmiany. Przedewszystkiem 
czwórka starszych wystąpiła bez Brauna i Slączka w zmie 
nionym składzie. Rozbitą została także dwójka podwójna

Osada Warszawskiego Klubu Wioślarek pod sterem b. mi slrzgni Polski Grabickiej, która wygrała bieg czwórek 
pólwyścigowych na regatach warszawskich.

Wisły, Bondorowski—Siesicki, skutkiem przerwania tre 
ningów przez pierwszego.

Z poszczególnych biegów licznie, bo przy 5 osadach, 
obsadzone zostały biegi czwórek pólwyścigowych pań oraz 
ósemek nowicjuszy.

Najważniejszym punktem programu był bieg ósemek 
o mistrzostwo Warszawy i nagrodę honorową ofiarowa 
ną przez prezydenta m. Warszawy woj. Koicialkowskie 
go. Do biegu tego zgłosiły się osady HT1V, Wisły i AZS-u, 
przyczem ostatnia została w przedhiegu wyeliminowana 
przez Wisłę, która rozegrała ostateczny finał z zespoleni 
WTW.

Wyniki
pierwszego dnia regat

nie przyniosły specjalnych sensacyj. Wykazały dobrą for
mę kaliskiej ósemki nowicjuszy, nader łatwe zwycię
stwo w przedhiegu czwórki nowicjuszy AZS-u poznań 
skiego oraz niezłą formę osad kobiecych.

Rozpoczęto od przedbiegów w niektórych konkuren 
cjach, a mianowicie:

Ósemki nowicjuszy: 1) Kaliskie T. W. 6:55.2, 2) Prąd 
o 2 dług. Il-gi przedbieg: 1) Wisła, 2) AZS Warszawa 
(sternik Dobrucki). 111-ci przedbieg: 1) AZS Warszawa 
(st. Gliwiński) walkover. W półfinale Wisła przechodzi 
walkowerem, a Kaliskii T. W. wygrywa z AZS-em war 
szawskim (st. Gliwiński).

Czwórki półwyścigowe pań: I-szy przedbieg: I) Wnr 
szawski Klub Wioślurek (st. Grabicka), 2) Syrena. Il-gi 
przedbieg: 1) tPorsz, Kl. Wioślarek (st. Kuszakiewicz), 2) 
SK Pocztowy o pół długości. 111-ci przedbieg: AZS Wor 
szawa walkoverem. W półfinale W A" IV pod sterem Gra 
bickicj przechodzi tor walkoverem ,a AZS Warszawa wy 
grywa z drugą osadą WKW.

Czwórki półwyścigowe nowicjuszy: I-szy przedbieg: 1) 
WTW 6:58.1, 2) AZS Warszawa. Il-gi przedbieg: Prąd 
w. o.

Ósemki młodszych: I-szy przedbieg: 1) Prąd 7:09.2, 2) 
AZS Warszawa o 1 dług. Il-gi przedbieg: Wisła w. o.

Czwórki .„„klej wagi: I-szy przedbieg: 1) Kaliskie TW 
7:39, 2) Wisła o półtorej długości. Il-gi przedbieg: AZS 
Warszawa w. o.

Czwórki nowicjuszy: I-szy przedbieg: 1) AZS Poznań 
7:39, 2) Syrena o 8 dług. Il-gi przedbieg: Wisła w. o.

Ósemki o mistrz. Warszawy: 1-szy przedbieg: W7'IV 
w. o. Il-gi przedbieg: 1) Wisła 6:57.6, 2) AZS Warszawa 
o 1 dług. Początkowo prowadzili akademicy, ale przed 
metą Wisła wysunęła się na czoło.

Rozegrano jeszcze kilka finałów w tych biegach, w 
których zgł iszono tylko po jednej osadzie, a mianowi
cie: jedynki nowicjuszy: Keppel (AZS Wilno) w. o., 
czwórki młodszych (Wisła) w. o., czwórki bez sternika 
(WTW) w. o.

Finaty.
Warszawa, 17 czerwca (Tel). Drugi dzień regat, o bej 

mujący wszystkie główniejsze finały, przyniósł kilka nie
zwykle ciekawych biegów. Największem zainteresowa
niem cieszył się naturalnie główny bieg ósemek o mistrzo
stwo Warszawy pomiędzy osadami lV7'tV / Wisły.

Bieg ten wygrała wprawdzie osada WTW, bijąc prze
ciwników o pół długości, ale jeśil chodzi o styl jazdy, to 
wioślarze Wisły górowali bezapelacyjnie. Osada Wisły 
wylosowała gorszy tor i skutkiem tego wiele straciła

Na podkreślenie zasługuje także niezbyt dobra, a wła

ściwie słaba forma Tilgnera, który z trudem i po ciężkiej 
walce dzięki jedynie najwyższemu wysiłkowi, zdołał po 
konać Siesickiego w biegu jedynek. Doskonale zaprezen 
towała się czwórka nowicjuszy poznańskiego AZS-u, któ
ra formalnie zdeklasowała Wisłę, wygrywając chyba o 15 
długości. Pierwszorzędnym małerjałem okazali się Kali- 
szanie, których ósemka nowicjuszy okazała się z jak naj 
lepszej strony i z pewnością odegra w polskiem wio
ślarstwie niepowszednią rolę.

W biegu ósemek młodszych bardzo dobrze pod wzglę
dem technicznym pracowała załoga Wisły. Uwaga należy 
się również reprezentacyjnej czwórce Warszawskiego 
Tow. Wioślarskiego. Odniosła ona dość wyraźne zwycię
stwo nad Wisłą, ale stwierdzić trzeba, że daleko jej do 
dawnej olimpijskiej czwórki, a nadto osada ta kończyła 
bieg wyraźnie wyczerpana.

Rezultaty finałów przedstawiają się następująco: Ósem
ki młodszych: 1) Wisła (st. Młynarski) 6:31, 2) Prąd 6:37. 
Czwórki: 1) WTW 6:56.6, 2) Wisła 7:05. Dwójki bez 
sternika: 1) T. IV. Płock (Kawiecki, Łukaszewski) 7:35 
w. o. Jedynki pań: Honckiewiczównu (WKW) w. o 
Czwórki półwyścigowe nowicjuszy: 1) WTW (st. Onoszko) 
7:37.6, 2) Prąd 7:47.4. Czwórki półwyścigowe pań: 1) 
WKW (st. Grabicka) 7:43, 2) AZS. Czwórki nowicjuszy? 
1) AZS Poznań (st. Petrykowski) 7:02.4, 2) Wisła 7:24.

Jedynki: 1) dr Tilgner (WTW) 7:24, 2) Siesicki (Wisła) 
7:25. Niezwykle zacięta walka. Tilgner w nieszczególnej

formie skutkiem braku treningu. Dwójki: WTW (Urban, 
Sołtan, st. Skolimowski) w. o. Czwórki półwyścigowe: 1) 
Tramwajarz (st. Fontaliński) 7:49, 2) Tramwajarz (st. 
Jaworski) 8.24. Czwórki lekkiej wagi: 1) Kaliskie T. W. 
(Zyto, Machowicz, Kluszczyński, Maciejewski, st. Hof
man) 7.24, 2) AZS Warszawa o 4 długości. Ósemki nowi
cjuszy: 1) Kaliskie T. W. (st. Perliński) 6:27, 2) Wisła. 
Czwórki pań: W. K. W. w. o. Jedynki młodszych: 1) Kep 
pet (AZS Wilno) w. o.

Ósemki o mistrzostwo Warszawy: 1) W. T. W. (Ła- 
będzki, • Seweryn, Kuroczycki, Sołtan, Urban, Bagiński, 
Borzuchowski, Patecki, st. Skolimowski) 6:22.2, 2) Wisła 
(Stańczyk, Siegenfeld, Berger, Zagajski, Stehr, Sciśliński, 
Stępień, Grodzicki, st. Młynarski) o pół długości. Począt
kowo osady jadą zupełnie równo, następnie na jednym 
z odcinków WTW uzyskuje nagle półtorej długości prze
wagi, potem jednak Wisła w pięknym stylu dochodzi i 
orzegrywa zaledwie o pół długości.

Rozdanie nagród odbyło się późnym wieczorem na 
przystani W. T. W. Klasyfikacja ogólna: 1) Warsz. T. W. 
72 p., 2) Kaliskie T. W. 28 p., 3) K. W. Wisła 23 p„ 4) 
AZS Poznań 10 p., 5) RKS Tramwajarz 7 p., 6) T. W. 
Płock 4.5 p., 7) AZS Wilno 4-p. W biegach pań: Warsz. 
K. W. 17.5 p.

-------- §0§---------

Międzynarodowe regaty w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, 17 czerwca (Tel). Na torze regatowym w 

Brdyujściu odbyły się po raz pierwszy międzynarodowe 
regaty wioślarskie, zorganizowane przez niemiecki zwią
zek pod nazwą Ruderuerband Posen, Pomerellen, z sie
dzibą w Bydgoszczy. Udział w regatach poza klubami 
niemieckiemii z Poznania, Torunia, Grudziądza, Barcina 
i Bydgoszczy wzięły kluby niemieckie z Wrocławia, Kró
lewca, Gdańska, Landsberg, Osterode i Fiatów.

Wyniki regat były nast.: W czwórkach junjorów pierw
sze miejsce zajął Breslauer R. G. (Wrocław) 6:26, 2) R. C. 
„Frithjof" (Bydgoszcz) 6:29.3/5. W czwórkach nowicju
szów: 1) Iłuderuerein (Grudziądz) 6:33.3/5, 2) R. C. Yicto- 
ria (Gdańsk) 6:40, 3) R. C. Hansa (Gdańsk) 6:33.3/5. 
Czwórki senjorów: 1) R. C. Vicloria (Gdańsk) 7:01.1/5, 2) 
R. V. Prussia (Królewiec) 7:01.2/5. Kategorja II czwórki 
nowicjuszów: z powodu wycofania się klubu wioślarskie
go z Wrocławia, zwycięstwo w. o. przyznano R. C. „Frith
jof" z Bydgoszczy. Kategorja II czwórki junjorów: 1) 
R. V. Landsberg 6:51, 2) R. C. Hansa (Gdańsk) 6:55, 3) 
R. C. Osterode 6:58.2/5.

W czwórkach związkowych: 1) R. C. „Frithjof" (Byd
goszcz) 6:40.2, 2) R. V. (Grudziądz) 6:49. W czwórkach 
nowicjuszy: 1) R. V. Prussia (Królewiec) 6:03.6, 2) R. C. 
Hansa (Gdańska) 6:17.2. W kategorji trzeciej czwórek 
junjorów: 1) Rudergesellschaft (Wrocław) 6:43.8, 2) R. V. 
Landsberg 6:45, 3) Ruderverein (Grudziądz) 6:52.4. Czwór
ki ze sternikiem: 1) Ruder- und Schwimmoerein Fiatów 
7:10, 2) Rt lercerein (Grudziądz) 7:18.8, 3) Ruderverein 
(Toruń) 7:27. Czwórki o nagrodę „Brdy": 1) R. C. Oste
rode 7:03.8, 2) R. C. „Frithjof" 7:08.4. Ósemki drugiej ka 
tegorji senjorów: 1) Rudergesellschaft (Wrocław) 6:09.4, 
2) R. V. Prussia (Króllewiec) 6:12.4, 3) R. C. „Frithjof" 
6:13.2. Był to najładniejszy wyścig dnia. Do 1.500 m 
walka równa, poczem prowadzą na zmianę Wrocław i 
Prussia. „Frithjof" o pół łodzi za niemi. Na metę wpa
dają łodzie prawie równocześnie.

Wyniki naogół przeciętne, spodziewano się więcej po 
„Frithjofie". Organizacja zawodów dobra, pogoda dopi

sała, publiczności 1.500 osób przeważnie Niemców. Po 
regatach odbył się w siedzibie Ruderclub „Frithjof" raut, 
na którym wręczono zwycięzcom nagrody.

-------§08--------

1000 osad na starcie regat w GrOnan.
Berlin, 17 czerwca (lei.). W ciągu trzech dni rozegrano 

■na jeziorze Griinau pod Berlinem wielkie międzynaro
dowe regały wioślarskie przy udziale ponad 1000 osad 
i około 3.000 wioślarzy, Regaty zgromadziły na trybu 
■nach rekordową liczbę publiczności.

W sobotę na teren regat przypłynęły osady między
narodowe, biorące udział w spływie dookoła Berlina, 
a reprezentujące państwa: Anglję, Włochy, Belgję, Danję. 
Holandję, Norwegję, Węgry i Polskę. Przybywające o- 
sady witała orkiestra odpowiedniemi hymnami narodo- 
wemi, których publiczność wysłuchała stojąc.

Przebieg regat był nadzwyczaj interesujący i przyniósł 
kilka wręcz rewelacyjnych wyników. Za niespodziankę 
uważać należy wyeliminowanie w przedhiegu (!) poważ
nego kandydata na mistrza Europy Duńczyka Hendrick- 
sena, którego pokonał mistrz Niemiec dr. Buhtz oraz 
Drezdeńczyk SebSfer. W finale wygrał dość trudno dr. 
Buhtz w czasie 7:35, o 1.6 sek. przed Schaferem.

W ósemkach sensację wzbudziła porażka osady Berli- 
ner R» C., zgłoszonej do regat w Henley, wskutek czego 
osada ta prawdopodobnie do Henley nie pojedzie. Ósem
ki wygrała osada Wttrzburger R. V. w czasie 6:20.4 -przed 
osadą kombinowaną Lipska 6:24.3, dopiero trzecie miej
sce zajął Berliner R. C. w czasie 6:27.8, o sekundę przed 
Germanią z Królewca.

Dwójki bez sternika wygrali Braun i Molier z R. C. 
Wiking Berlin, również zgłoszeni do Henley, w czasie 
7:52.

E. if. S. traci szanse na mistrzostwo 
w piłce wodnej.

Katowice, 17 czerwca, (tel.) Zapowiedziane na 
16 i 17 b. m. zawody o mistrzostwo w piłce wodnej 
pomiędzy zeszłorocznym mistrzem Polski 1 Kat- 
towitzer Schwimmklub a Makabią i Cr (teoria zo
stały w ostatniej chwili odwalane i drużynom kra
kowskim przypadły punkty walkowerem, ponieważ
E. K. S. do zawodów tych nie stawił się.

Wycofanie s:ę E. K. S. z mistrzostw ma swą 
przyczynę w tem, że komisja dyscyplinarna Ślą
skiego Związku Pływackiego zdyskwalifikowała 
paru graczy E. K. S. E. K. S. nie chcąc widocz
nie przegrać w rezerwowym składzie, z mistrzostw 
się wycofał. Klub ten interwenjował telegraficznie
w P. Z. P., jednak bezskutecznie.• • •

Makkabi—Giszowiec 7:1 (3:1). Zamiast meczu li
gowego pomiędzy E. K. S. a Makkabi, odbyło się 
spotkanie towarzyskie krakowskiej drużyny z Gi- 
szowcem, zakończone wysokocyfrowcm zwycię
stwem drużyny Makkabi. Makkabi miała zdecy
dowaną przewagę i wygrała, nie wysilając się zby
tnio. Bramki uzyskali przed pauzą: Soldinger, Ro
senbaum i Geiłheim, a po pauzie trzy punkty zdo
był najlepszy w drużynie krakowskiej Ritterman.

-------- 808--------
PIERWSZY KROK PŁYWAGKI WE LWOWIE odbył 

się w niedzielę na pływalni 26 pp. Wyniki są następu 
jące: 50 m. stylem dow.: 1) Micczko (Pogoń) w czasie 
32.1, 100 n>. st. dow.: 1) Kliniko (Pogoń) 1.17.2, 50 m. st. 
klas.: 1) .Braun II (Dror) 44.4, 100 m. st. klas.: 1) Ko
rzenny (Haismonea) 1.41.2, 200 m. st. klas.: 1) Korzenny 
(Haismonea) 4.08.6, 100 m. na wznak: 1) Teichman (Ha 
monea) 1.43, 50 m. sl. klas, pań: 1) Ekslerówna (Dr ) 
1.04, 100 m. st. klas, pań: 1) Hirschówna (Hasmonea) 
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G. PUCKI — NAUKA PŁYWANIA CRAWLEM. Uka
zał się nakładem Księgarni Nowości we Lwowie, nie
zbędny dziś dla każdego pływaka i żeglarza podręcznik 
nauki pływania crawlem, pióra G. Puckiego. — O bardzo 
bogatej treści i licznych instruktywnych rycinach — u- 
czy w sposób przystępny nowego, jedynego dziś na Za
chodzie stylu pływackiego.

Obozy nadmorslfle
Ligi norshici i Kolonialne!.

W ciągu bieżącego lata zarząd główny Ligi morskiej i 
kolonjalnej organizuje szereg obozów nadmorskich. Obozy 
te dostępne są wyłącznie dla członków Ligi. Program obo
zów przedstawia się następująco:

I) Powszechne propagandowe obozy: umieszczenie w 
domkach campingowych i namiotach. Czas pobytu jeden 
lub dwa tygodnie. Koszta pobytu 22.50 zl., względnie 45 
zl. Koszta przejazdu koleją za 80 proc, zniżką. Kandyda
ci wpłacają tytułem zadatku zl. 10.— na konto PKO Nr. 
367. poczem otrzymują dokładne informacje.

2; Obóz instruktorski, podzielony na trzy turnusy. Koszt 
4 tygodni pobytu 80 zl. Zniżki kolejowe j. w

3) Propagandowy obóz młodzieży szkolnej u> Jastarni, 
dla członków LMK przy szkołach dla młodzieży obojga 
pici powyżej lat 10-ciu. Koszt pobytu 50 zł. (4 tygodnie). 
Zniżka kol. j. w. Zgłoszenia nadsyłają dyrekcje szkół, 
wpłacając na konto PKO Nr. 367 zl. 10. Uczestnicy mu
szą mieć zaświadczenie, wystawione przez rodziców, wzgl. 
opiekunów.

4) Żeglarski obóz młodzieży nad jeziorem Narocz dla 
młodzieży od lat 12-tu. Koszta 4-tygodniowego pobytu zl. 
45- Zniżki kolej j. w. Wszelkie zgłoszenia przyjmuje i 
udziela informacyj Referat Wycieczek i Obozów Zarządu 
głównego Liyi Morskiej i Kolonpalnej, Warszawa, ul. Wi
dok 10, lei. 699-66.
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.V« prawo: tenisiści krakowscy, biorący udział w za
wodach o mistrzostwo Polski w Poznaniu. Stoją od le
wej: Tarlowski, kier, sport. W. Malsburg, Jędrzejow

ska, Czyżowski i łłorain.

Największa sensacja mistrzostw.
Mistrza Polski Hebdę eilmlnuje Tarłowski.

,Va prawo: fragment z gry podwójnej między Tarłów- 
skim-Bratkiem, a parą Mótinig-Thomaschewsky. Na pra
wo poniżej: Wittman i Hebda w czasie gry podwójnej 

z Warmińskim i Beldowskim.

IV kole: J. Stolarow i Spychała po meczu, zakończo
nym zwycięstwem Spychały.

Poznań, w czerwcu.
Niewiadomo co ło było, czy może feralna trzynastka, 

która znalazła się przed tytułem tegorocznych zawo
dów, czy może coś innego, dość, że naogól spodziewa
no się mało ciekawego przebiegu zmagań o tytuł mi
strza Polski.

Rzeczywistość zdaje się zaprzeczać tym przewidywa
niom. Być może, że jedynie w grze pojedyńczej pań 
historja przedstawia się mniej emocjonująco, gdyż nie 
widać jakiejś przeciwniczki dla Jędrzejowskiej, która 
zresztą znajduje się obecnie chyba u szczytu swej 
formy.

Natomiast w grze pojedyńczej panów trafiają się coraz 
częściej' niespodzianki, które ostatecznie mogą przynieść 
poważne przeszeregowanie w pierwszej klasie naszych 
tenisistów. Objaw ten jest tembardziej dodatni, że

do głosu doszły młode siły.
Tak więc polski tenis otrzymuje zastrzyk nowych ta
lentów, który podreperuje nasze dawne gwiazdy i być 
może wreszcie w tym roku /.najdziemy się w ćwierć
finałach puharu Davisa.

Naogół do Poznania zjechali wszyscy, którzy mają 
coś do powiedzenia w tenisie. Brakło jedynie [lubień
skiej, która odwołała z powodu choroby swój przy
jazd, oraz Maksa Slolarowa, który nie mógł przyje

chać, ze względu na egzaminy. Brakło również i Na
wratila z Krakowa.

Uczestnicy zawodów nie zostali oszczędzeni przez 
los. W przeddzień mistrzostw ztnarl Tłoczy ńskiemu oj
ciec; pogrzeb odbył się w dn. 11 bm. We środę zmarł na
gle w Krakowie paset Szyszko, ojciec partnera Jędrze
jowskiej w grze mieszanej, w której to grze para Ję- 
drzejowska-Szyszko musiała skreczować. Poza temi 
dwoma smutnemi wypadkami mistrzostwa odbywały 
się nader szybko i sprawnie na kortach AZS-u.

Mistrzostwa rozpoczęły się już.
w poniedziałek,

gdy rozegrano trzy gry. W pierwszej Jerzy Stolarow, 
występujący wzorem wielkich graczy Zachodu w krót
kich spodenkach, pokonał Beldawskiego 3:6, 6:2, 4:6, 
6:4, 6:1.

Zacięła ta walka już udowodniła, że młoda gene
racja powoli zaczyna usuwać w cień starszą. Tym ra
zem wygrał jeszcze Stolarow. W czwartym secie Bel- 
dowski prowadził 5:4 i spodziewano się jego zwycię
stwa. Rutyna jednak Stolarowa przeważyła szanse i 
Bełdowski został pokonany.

Bez większego wysiłku Spychału pokonał ł.anieckie- 
go z Poznania 6:1, 6:6. 7:5. W trzeciej grze Warmiński 
pokonał Tarasiewicza 6:3, 6:4, 4:6, 7:9 i 6:4. Mecz gra

A'a lewo: znana tenisisłka śląska Yolkmerówna (trzecio 
od prawej) na trybunie kortów poznańskich.

no „na raty", gdyż, zapadające ciemności zmusiły or
ganizatorów do przełożenia meczu na wtorek. W me
czu tym Warmiński zademonstrował słabą formę i tyl
ko z wielkim trudem pokonał Tarasiewicza. Już ten 
wypadek nie wróżył mu wielkiego powodzenia w te
gorocznych zawodach.

Wreszcie rozegrano grę mieszaną, w której Lilpo
pówna i Popławski pokonali Neumanówną i Majew
skiego 4:6, 6:4, 6:2.

Drugi i trzeci dzień zawodów.
We wtorek gry odbywały się już w całej pełni. Will 

man łatwo uporał się ze Stanisławem Kołezem 6:3, 
6:0, 6:2, Majewski wyeliminował Mónniga 6:1, 6:0. 6:2, 
Pralek zwyciężył Szulca 6:4, 6:3, 6:2. Zaciętą walkę 
stoczyli Tadeusz Kołcz i Łaszkiemicz. Wygrał ostatecz
nie Kolcz 6:2, 1:6, 6:4, 2:6, 6:3. Obydwaj gracze dau 
ze siebie wszystko i Kołcz zawdzięcza swoje zwycię
stwo odrobinie większej wytrzymałości.

Tegoż dnia popołudniu zakończono pierwszą kolej
kę gier panów. Słaba forma .1. Stolarowa potwierdziła 
się w dalszych spotkaniach. Zdołał się on zakwalifi
kować do następnej rundy z wielkim trudem. Tłoczyń- 
ski bez trudu wyeliminował Czyżowskiego, natomiast 
Wittman wałczył z drugim Kołezem, eliminując i jego, 
śladem brata z rozgrywek (6:4, 6:1, 6:2). Wskutek nie
przybycia Jaworskiego, Horaina, Stenzla, Salomonowi- 
cza, Nawratila i Pohorylesa szereg gier nie odbył się.

Wyniki były nast.: T/ocrj/ński-Czyżowski 6:1, 6:3,
6:1, PrrpbpZsA-i-Jaworski w. o., Lisowski-Horain w. o., 
Pop/aiosAi-Stcnzel w. o., 7'ozna,s<7ie(„.«tAf/-Salmonowicz 
w. o., J/a/cwsAz-Mómig 6:1, 6:0, 6:3, ,S7o/aroa,-Majew- 
ski 6:8, 6:3, 6:3, 6:0, Afofcurzyń.sAJ-Nawratil w. o., Rrą- 
Zefc-Szulc 6:0, 6:3, 6:2, /fra/cA-Małcurzyński 6:4, 8,:l>, 
6:3, Sri/srAo-Pohoryles w. o., Altschiiler 6:3,
6:4, 6:3, Tarlowski-W. Szulc 6:2, 6:0, 6:0.

tira pojedyncza pań: A'euzn«nnóa,n«-Orzechowska 
6:3, 3:6, 6:4, ŁffpopóiP/ia-Bystrzonowska w. o., Szerauc 
GąsAoioa-Kozanecka 6:2, 6:0.

Gra podkójna panów Hebda i WZ/Zmonn-bracia Koł- 
czowie 6:0, 6:3, 6:1, Warmiński i Zfe/doinsAi-Altschuler 
i Wodzicki w. o., Thomaschewsky i AZónnń/Stenzel i 
Pohoryles w. o., Tarlowski i Złra/eA-Szulc B. i Szulc W. 
6:1, 6:2, 6:4, Popławski i Spi/cZmZa-Chyliński i Lisow
ski 6:0, 6:1, 6:2, Majewski i AZuZcuij/ńsA-Z-Czyżowski 
i łłorain w. o., Tarasiewicz i LaszkiewiczSawralU i 
Szyszko w. o, Tloezyński i SZoZorom-Tarasiewicz i Lasz- 
kiewicz 6:3, 6:4, 7:5.

Gra mieszana Orzechowska i Małcużyński-.lędrzejow- 
ska i Szyszko w, o.

Największa sensacja mistrzostw zdarzyła się w dru
gim ćwierćfinale. Jest to jakgdyby jakieś fatum, któ
re ciąży na puharze mistrzowskim. Regulamin lej na
grody przewiduje, iż trzeba ją zdobyć trzy razy. Po 
dwa razy mieli ją już Czetwertyński, Tloezyński i o- 
slatnio Hebda. W tym roku Hebda miał znowu szan
se, podoi,nie jak i Czetwertyński czy Tloezyński w la
tach ubiegłych, na zdobycie puharu na własność. Sta
ło się jednak inaczej. Puhar będzie wędrował dalej.

Nie pomogła w tem spotkaniu wielka różnolitość 
gry, którą tak wspaniale umie stosować Hebda. Tar-

lewo: Tarłowski (na pierwszym planie) z Bratkiem 
w czasie gry podwójnej z parą Mtnig-Thomasehewsky.

łowski nie dal się wyprowadzić z raz przyjętej takty
ki, odbijał wszystkie, „sztuczne" piłki i w rezultacie 
osiągnął zasłużone zwycięstwo w czterech setach 6:2, 
3:6, 6:2, 6:1

Stosunek gier mówi sam wyraźnie o przewadze Kra
kowianina nad przeciwnikiem. Tarłowski jakoś lepiej 
czuł się wśród południowego skwaru niż Hel,da. Dy
sponował większą szybkością i ambicją, niż Hebda i 
zdołał pięknie pokonać mistrza Polski. Zwycięstwo Ta? 
łowskiego zostało przyjęte przez publiczność długo nie
milknącymi oklaskami.

Pozostałe ćwierćfinały miały już mniej sensacyjny 
przebieg, aczkolwiek wyeliminowanie Jerzego Stola
rowa przez młodego gracza Spyi halę, również nie mo
żna uważać za oczekiwane. Spychała wygrał w stosun
ku 6:2, 6:i, i:6, 8:6. Gra była bardzo zacięta i inte
resująca,

Łatwiejsze zadanie miał Tloezyński, który uporał się 
względnie łatwo z Popławskim 6:4, 6:3, 6:2.

W grze podwójnej panów w ćwierćfinałach para 
Tarlowski i Bratek pokonała parę Thomaschewsky i 
Mómig 6:2, 6:4, 6:1, Tloezyński i J. Stolarow pokonali 
Tarasiewicza i Baszkiewicza 6:3, 6:4, 7:5, Hebda i IVZ/Z- 
man wyeliminowali Beldowkieyo i Warmińskiego 6:ż, 
7:5, 6:3.

We środę popołudniu nadeszła kolej na
pierwszą niespodziankę.

Zgotował ją Krakowianin Tarlowski. Już dawno mówi
ło się, że Tarlowski zapowiada się doskonale, trener 
Bolzano, który bawił przed niedawnym czasem w Kra
kowie wyraża się o tym graczu łiardzo pochlebnie, je
dnak nikt nie przypuszczał, że potrafi on zagrozić już 
w tym roku starym „gwiazdom" naszego tenisu.

Stało się jednak inaczej. Młodość, ambicja i zacię
tość Tarłowskiego zapewniły mu wielki sukces, jakim 
było pokonanie przez niego Warmińskiego. Już to zwy
cięstwo zwróciło na niego uwagę całej publiczności, a 
następne jego wyniki utwierdziły tę pochlebną opinję. 
Tarłowski pokonał Warmińskiego w stosunku 6:3, 8:6, 
6:3. Warmiński dorównał przeciwnikowi jedynie w dru
gim secie, pozatem grał znacznie słabiej.

W tej samej, drugiej już, rundzie, Tloezyński poko
nał Przybylskiego 7:5, 6:2, 6:4, Popławski Lisowskie
go 6:2, 6:1, 6:0, Spychała Thomaschewsky'ego w trzech 
setach, Pralek pokonał Malcużyńskiego 6:4, 8:6, 6:3, 
Hebda wszedł do ćwierćfinału, wobec wyjazdu Szyszki.

W grze pojedynczej pań Geislerowa pokonała Gaj- 
dziankę 6:2, 6:2, Yolkmerówna Weleszczukową 6:2, 7:5.

W grze mieszanej rozegrano we środę szereg spotkań 
a mianowicie: Geislerowa i Thomaschewsky-Watuszew- 
ska i Spychała 9:7, 3:6, 6:1, Lilpopówna i Popłautski- 
Neumannówna i Majewski 4:6, 6:4, 6:2, Szerauc Gąsko- 
wa i C;gżou,.sA,'-Weleszczukową i Kołcz 3:6, 8:6, 6:1. 
Itudowska i 7'Zocri/ńsA7-Orzechowska i Małcużyński 6:1, 
5:7, 6:3.

'I em samem gry panów doprowadzono do ćwierć
finałów, do których zakwalifikowali się: Tloezyński i 
Popławski, Spychała i J. Stolarow, Wittman i Bratek, 
Tarlowski i Hebda.

Ćwierćfinały.
tiry ćwierćfinałowe zostały rozpoczęte we czWartek 

przedpołudniem przy wielkim upale, który wpłynął 
niewątpliwie na poziom gry i wyniki. Witlmann, któ
ry czuł się szczególnie źle w takim upale, pokonał z 
trudem Bratka 6:8, 6:3, 5:7, 6:3, 6:2. Właściwie od
nosiło się wrażenie, że Bratek winien był to spotkanie 
wygrać. Tymczasem dwa ostatnie sety zagrał lak sła
bo, iż odnosiło się wrażenie, że chce on umyślnie prze
grać. Przegrana Bratka zadziwiła też ogromnie publicz
ność.

W grze mieszanej Yolkmerówna i Hebda pokonali 
(ieislerową i Thomaschewsky‘ego 6:1, 6:1, para Sze- 
rauc Gąskowa i Czyżowski weszła do półfinałów bez 
gry-

W grze pojedynczej pań Jędrzejowska pokonała bez 
uraty gema Szerauc Gąskową 6:0, 6:0, Geislerowa wy
eliminowała Konopacką-Matuszcwską 7:5, 4:6, 6:0.
Yolkmerówna pokonała Neumannówną 6:1, 6:0, Liłpo- 
pówna zwyciężyła Rudawską 6:4, 5:7, 9:7.



10

Trzecia sensacja mistrzostw.
Tarłowski eliminuje Wiffmana.

Po zwycięstwach Tarłowskiego nad Warmińskim i 
Hebdą mało co mogło zadziwić publiczność poznańską. 
Spodziewano się jednak naogół, że tak rutynowany 
gracz, jakim jest Wittmann, który ostatnio zdobył mi
strzostwo Estonji, upora się jednak z Tarłowskim i prze- ' 
rwie pasmo nieoczekiwanych sukcesów Krakowianina.

Stało się jednak inaczej. Tarłowski widocznie do mi
strzostw przystąpił ze specjalnem zacięciem i ambicją, < 
które pozwoliły mu kroczyć od sukcesu do sukcesu, aby 
wreszcie dojić dn finału.

Tarłowski—Wittmann 3:6, 6:4, 7:5.
Obydwaj gracze wychodzą na kort mocno podener

wowani. Odnosi się to zwłaszcza do Wittmanna, na któ
rym rewelacyjne zwycęstwa Tarłowskiego wywarły wi
doczne wrażenie. Mniej stanowczo ma do stracenia Tar
łowski, dla którego pokonanie Warmińskiego, a przede
wszystkiem Hebdy, już było olbrzymim sukcesem.

Prowadzenie obejmuje Tarłowski. Niebawem jednak 
Wittmann wyrównuje, Tarłowski znowu prowadzi 2:1, 
lecz Wittmann wygrywa trzy następne gemy i prowa
dzi 4:2, Tarłowski wygrywa jednego gema i znowu Witt
mann góruje, wygrywa dwa gemy a zarazem seta 6:3.

W drugim secie sytuacja powtarza się. Tarłowski 
prowadzi 1:0 i 2:0, Wittmann doprowadza do wyró
wnania 2:2, Tarłowski znowu prowadzi 3:2 i 4:2, Witt
mann wyciąga na 4:4, potem jednak załamuje się i od
daje dwa gemy, w tem ostatniego na ,,sucho‘‘. Seta wy
grywa Tarłowski 6: i.

Wygranie seta wpływa otrzeźwiająco na Tarłowskie
go. Gra on coraz spokojniej, podczas gdy Wittmann zno
wu traci równowagę. W trzecim secie Wittmann znowu 
prowadzi 1:0, Tarłowski wyrównuje i gra prowadzona 
jest w ten sposób aż do stanu 5:5. W tym momencie 
Tarłowski wygrywa serwis Wittmanna, co decyduje o 
wygraniu seta. Set ten należy do Tarłowskiego 7:5.

Po trzech setach następuje przerwa. Publiczność na 
dobę rozemocjonowała się przebiegiem gry i oczekuje 
z wielkiem naprężeniem na ciąg dalszy. Tymczasem 
przerwa przedłuża się.

Okazuje się, że Wittmann, niezadowolony z rozstrzy
gnięć sędziego p. Krzyżagórskiego,

zażądał zmiany sędziego, 
uważając, że dotychczasowy krzywdził go. — Trzeba 
jednak zaznaczyć, że o ile prawdą jest, że p. Krzyża- 
górski wydał kilka mylnych orzeczeń, to jednak doty
czyły one również dobrze Wittmanna jak Tarłowskiego.
W tym stanie rzeczy Wittmann zdecydował się

Jędrzejowska po raz szósto mistrzynią-
Poznań, 16 czerwca. Dzień przedostatni mistrzostw te

nisowych stal pod żhakiem gier podwójnych, z których 
spotkania w konkurencji panów szczególnie ciekawie 
były obserwowane.

Z dotychczasowych walk w turnieju spotkanie Tarłow
ski i Bratek—Hebda i Wittman należało do jednego z 
najciekawszych. Młoda krakowsko-katowicka para „roz
kręciła się" w trzecim secie .i nie pozwoliła już przyjść 
do głosu dwukrotnemu mistrzowi Polski Hebdzie i trze
ciej rakiecie Polski Wittmanowi. Hebda, jak można było 
zaobserwować, czuł się psychicznie nienajlepiej, to samo 
wrażenie odnosiło się w odniesieniu do Wittmana. Obaj 
psuli wiele piłek przy siatce i w grze nie rozumieli się. Ich 
błędy doskonale wykorzystał! ruchliwy Bratek. Tarłowski 
starał się grać przeważnie z głębi kortu, przyczem rezer
wował swoje siły do ciężkiej finałowej przeprawy o za
szczytny tytuł mistrza Polski z Tłoczyńskim.

Pierwszy i drugi set wygrywają Hebda—Wittman każdy 
w stosunku 6:3. W trzecim wre zażarta walka, początko
wo równa — później inicjatywę przejmuje Bratek—Tar
łowski i wygrywają 3:6 i następnego seta również 3:6. 
W ostatnim i decydującym secie Hebda—Wittman nie 
stawiają większego oporu i Bratek—Tarłowski schodzą 
jako zwycięzcy, wygrywając spotkanie 3:6, 3:6, 6:3, 6:3,

Po dwuletniej przerwie
Tłoczyrtski znowu mistrzem Polski.

Poznań, 17 czerwca, (tel) W niedzielę rozegrano 
dwa spotkania finałowe w grze mieszanej i poje
dynczej panów.

Finał gry podwójnej panów, do k*tórej zakwali
fikowała się para Tłoczyński, Stolarow i Tarłow
ski Bratek, odbędzie się w poniedziałek o godz. 
16-tej. Turniej wypadłby niewątpliwie sprawniej, 
gdyby nie został tak rozciągnięty. Przesunięcie 
spotkania na poniedziałek było zupełnie zbytecz- 
nem, podyktowane zaś zostało najprawdopodob
niej względami kasowemi.

Organizatorzy twierdzili, że Tłoczyński nie zgo
dził się na rozegranie w ciągu jrtłnego dnia dwóch ’ 
finałów i to zmusiło ich do wyznaczenia gry po
dwójnej na poniedziałek. W godzinach porannych 
przy nikłym udziale publiczości rozegrano

finał w grze mieszanej.
Spotkanie trwało krótko i zakończyło się zwycię
stwem Volkmerównej i Hebdy nad parą Rudaw
ska i Tłoczyński w stosunku 7:5 i 6.3. Panie grały 
stosunkowo słabo.

Tłoczyński—Tarłowski 6:1, 6:1, 6:4.
W godzinach popołudniowych, przy pięknej po

godzie, odbył się finał spotkania w grze pojedyó 
czej panów między świetnie dysponowanym Tło
czyńskim a rewelacją tegorocznych mistrzostw te
nisowych Tarłowskim. Spotkaniu temu, które

wycofać się z dalszej gry
i zrezygnował z dalszego ciągu spotkania z Tarłowskim.

Tego rodzju posunięcia obudziły rzecz prosta poważ
ne zastrzeżenia. Nawet gdyby „krzywdzenie" Wittman- 
ńa przez sędziego było prawdą, nie powinien on rezy
gnować ze spotkania i wycofywać się z walki, która za- 
.powiadała się tak sensacyjnie. Nic więc dziwnego, że 
publiczność zaczęła głoino wyrażać swe domysły, iż 
Wittmann wolal skreczować, niż przegrać na korcie z 
młodszym od siebie zawodnikiem. Opinja ta zapewne 
utrzyma się przy Wittinannie i trudno mu będzie teraz 
naprawić ujemne wrażenie.

W ten sposób
Tarłowski doszedł do finału.

Zapewne nikt nie spodziewał się po tym młodym i choć
by nawet obiecującym tenisiście tak wielkiego sukcesu. 
Jest to dowód, że usilnym treningiem, ambicją i za
ciętością można dojść w sporcie bardzo dleko. Polski 
tenis zdobył więc nową siłę, która powinna zostać wy
korzystana przy najbliższej okazji w spotkaniach mię 
dzypaństwowych.

Tłoczyński—Spychała 6:1, 6:2, 6:0.
Bozcgrany przedpołudniem w piątek mecz Tłoczyń- 

skieyo ze Spychały już nie budził tak wielkiego zain
teresowania. Jasnem było, iż Tłoczyński, znajdujący się 
w świetnej formie, da sobie rady ze Spychałą. Tak się 
też stało. Tłoczyński bez większego oporu ze strony 
przeciwnika zakwalifikował sif do finału.

W finale tym dochodzi do skutku sensacyjne spot 
kanie Tarłowskiego z Tłoczyńskim. Prawdopodobnie nikt 
nie spodziewał się takiego wyniku mistrzostw Polski. 
Dojście do finału Tloczyńskiego. było zawsze bardzo 
prawdopodobnem, natomiast kwalifikacja finałowa Tar
łowskiego jest prawdziwą rewelacją.

Półfinały gry pań.
W półfinałach gry pań nie było zbyt emocjonujących 

walk. Jak było do przewidzenia, do finału, zakwalifi
kowały się Volkmerówna i Jędrzejowska. Pierwsza po
konała Geislerowy 6:3, 6:1, zaś mistrzyni Polski wyeli
minowała Lilpopównę.

W grze podwójnej panów wyniki były nast.: Poplaw- 
ski-Spyć.haĄi—Majewski-Małcużyński 6:4, 6:3, 6.1. W 
grze mieszanej para Rudowska-Tloczyński pokonała pa
rę Szerauc-Gąskowa—Czyżowski 6’2, 6:1, a para Lilpopów- 
na-Popławski parę Gajdzianka-Brałek 6:4, 6:1.

6:1. Mecz ten trwał przez zgóry dwiie godziny.
W drugiej parze Tłoczyński—Stolarow wygrali spo

tkanie z parą Popławski—Spychała 6:4, 6:1, 6:2.
Mało ciekawy przebieg miało spotkanie w grze miesza

nej V olkmerówna-Hebda—Lilpopówna-Popławski. Za
kończyło się ono sukcesem pierwszej pary w stosunku 
6:3, 6:4.

Po tej grze rozpoczyna się
spotkanie finałowe w grze pojedynczej pań.

Na korcie staje sześciokrotna mistrzyni Polski Jędrze
jowska i Volkmerówna. W pierwszym secie Volkinerów- 
na stara się o uzyskanie jak najzaszczytniejszego dla sie
bie rezultatu. Udaje się jej to zupełnie, gdyż Jędrzejow
ska zbytnio się nie wysila. Jej doskonale plasowane w 
samych rogach drajw-y widocznie męczą przeciwniczkę. 
Pierwszy set wygrywa Krakowianka. W drugim zbiera się 
ona na nieco intensywniejszą akcję i wygrywa pewnie. 
Spotkanie kończy się sukcesem Jędrzejowskiej 6:4, 6:2, 
która schodzi z kortu, zatrzymując po raz siódmy 
zaszczytny tytuł mistrzyni Polski. Mecz udowo
dni! wysoką klasę naszej najlepszej reprezentantki, nie 
mającej w kraju przeciwniczki.

wbrew przewidywaniom, skończyło sią stosunko
wo szybko, gdyż trwało około 50 minut, przyglą
dał się ponad 1JI00 osób, co jest dla Poznania, je
żeli chodzi o tenis, liczbą rekordową.

Zwycięstwo Tloczyńskiego
nie ulegało żadnej wątpliwości.

Przewyższał on wszystkich uczestników tegoroez 
nego turnieju pod każdym względem. Grał wciąż 
równo, spokojnie i nadzwyczaj pewnie. Posiada 
bardzo bogaty repertuar uderzeń i wielki zasób 
rutyny, której brak Tarlowskiemu.

Tłoczyński fizycznie słabszy od zawodnika kra
kowskiego, zdołał nadać grze silne tempo, co wy
raźnie odbito się na Tarłowskim, gdyż miał on 
znacznie cięższe spotkania w ciągu turnieju, ani 
żeli Tłoczyński, który natrafił na stosunkowo 
słabszych przeciwników.

Tłoczyński nie dał jednak wszystkiego ze siebie, 
gdyż Tarłowski nie okazał się groźnym dla niego 
przeciwnikiem. Pierwszy set mija stosunkowo 
szybko. Inicjatywę wziął z miejsca Tłoczyński, 
który ostro plasowanemi, długiemi piłkami daje 
wiele zajęcia Tarlowskiemu. Pierwszy set kończy 
się 6:1 dla Tloczyńskiego.

W drugim secie ambitnie i z zacięciem walczą
cy Tarłowski jest skuteczniejszym, jednak po trze
cim gemie uzyskuje przewagę znów Tłoczyński, 
który szybko zdobywa dalsze gemy 1 zwycięża w 
drugim secie również w stosunku 6:1.

W dalszym ciągu meczu obaj grają przeważnie 
z głębi kortu, rzadko podchodząc do siatki. W cią
gu kilku minut Tarłowski zdobywa pierwszy gem, 
a krótko potem drugi, niebawem po efektownem 
minięciu przeciwnika trzeci.

Ogólnie przypuszczano, że Tarłowski wygra se
ta, stało się jednak inaczej. Tłoczyński zastosował 
jednak taką taktykę, która okazała się skuteczną. 
Teraz rozpoczął Tłoczyński gwałtowny atak i zdo
bywa gema na „sucho". Niebawem stan brzmi 3:3. 
Tarłowski zdobywa jeszcze jednego gema po bar
dzo zażartej walce, Tłoczyński jednak szybko wy
równuje i zdobywa czwartego, a w kilka minut 
później piątego gema. Bardzo ostre pierwsze piłki 
servisowe Tloczyńskiego przynoszą mu szóstego 
gema i cenne zwycięstwo.

Po dwuletniej przerwie Tłoczyński zdobył więc 
znów mistrzostwo Polski, a publiczność nagrodzi
ła go długotrwałemi oklaskami. Sędzią gry fina
łowej był por. Przybylski.

Trener Bolzano o zawodach.
Zapytany przez naszego sprawozdawcę trener Pol

skiego Związku Tenisowego Bolzano, co sądzi o 
formie naszych czołowych zawodników, oświad
czył, że Tłoczyński jest w dobrej formie, którą je
dnak może jeszcze poprawić. Wykazał to szczegól
nie w spotkaniu z doskonale zapowiadającym się 
Spychałą i Tarłowskim. Ostatni jest największą re
welacją zawodów w Polsce. Widać na nim poważny 
brak rutyny. To samo odnosi się do Spychały i 
Bratka, który wraz z Tarłowskim podciągnęli się 
do naszej czołowej klasy. Witrnan jest przemę
czony, podobnie jak Hebda. Z pań Jędrzejowska 
wciąż bez konkurencji.

------- 8o8-------

D. S. 4. zdobywa puhar Wightmina.
Londyn, 16 czerwca (tel.) Na kortach trawia

stych w Wimbledonie rozegrano spotkanie teni
sowe pań między Stanami Zjednoczonymi a An
glia o puhar Wightmana. Pnzypomnieć należy, 
że w r. ub. zwycięstwo odniosły Angielki, w bież, 
roku zdołały się zrewanżować Amerykanki, zdo
bywając puhar dla Ameryki.

Wyniki były nast.: Helen Jacobs zrewanżowała 
się za swą porażkę paryską, bijąc Scrwen 6:1, 6:1, 
Palfrey pokonała Round 6:3, 3:6, 8:6. w grze pod
wójnej Anyielki Dearman i Lyle pokonały Bab- 
cook i Cruicksbank 7:5, 7:5.

W drugim dniu rozgrywek Jacobs pokonała 
Round 6:4, 6:4. a Palfrey Scrwen 4:6, 6:2, 8:6. Dwa 
te zwycięstwa przesądziły wygraną na rzecz U. 
S. A. Nuthal zwyciężyła Babcock 5:7, 6:3, 6:4, tak. 
iż stan gier brzmi 4:2.

Mistrzostwa Krakowa w grach sportowych.
Rozgrywki o mistrzostwo klasy A w szczypiórniaku o- 

śiągnęły kulminacyjny punkt zainteresowania. W sobotę 
bowiem odbyło się spotkanie Cracovia—Garbarnia, któ
re w razie zwycięstwa, a nawet remisowego 'wyniku za
pewniłoby Craeovii niemal zdobycie mistrzostwa. Tym
czasem jednak zupełnie niespodziewanie zwyciężyła Gar
barnia 6:5 (3:2) i zrównała się z Cracovią, co do straco
nych punktów. Obie drużyny mają bowiem po dwa pun- 
.klty stracone (w pierwszem spotkaniu Cracoyia zwycię
żyła 11:4). W dużej mierze na wyniku sobotniego spo
tkania zadecydowało nieprzybycie wyznaczonego sędziego 
i odmowa prowadzenia zawodów przez innych sędlziiów, 
k/tórzy wobec ostatnich wypadków bali się wziąć odpo
wiedzialność za prowadzenie tak powatżnego spotkania. 
Zawody wobec tego prowadził p. Lubowiecki St., tory 
wykazał brak rutyny.

Obie drużyny wystąpiły do zawodów w najsilniejszych 
składach, tytko że skład Cracoyii teoretycznie najlepszy, 
oikalzal się bardzo słaby. Zwyciężyła dlatego Garbarnia 
zasłużenie, która jedynie technicznie była gorsza od Cra- 
covii( przewyższała ją jednak ambicją, zgraniem i przz- 
dewszystkiem szybkością. Wyróżnili się z Garbarni Sycz 
zdobywca czterech bramek, Tuleja w obronie i Plrowskl 
w pomocy. W Cracoyii jedynie Radwański 1 Data. Bram
ki zdobyli Sycz (4), Idzikowski i Bahr, dla Garbarni zaś 
Matbke (2), Roelle (2) i Data dla Craicoyn.

Drugie spotkanie zakończyło się lałwem zwycięstwem 
Sokoła nad Makkabią 4:1 (3:0), która walczyła bez czte
rech najlepszych graczy: Goldsteina, Rittermanna I i II 
oraz Somerscheina. Bramki dla Sokola zdobyli- Dutk: ■- 
wieź (2), Dylewski i Głąb po jednej, dla Makkabi Ble- 
der. Sędziował p. Mrozowski.

Trzecie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Olszy 
nad Wawelem 4:3 (0:2); Olsza stara się wszelkiemi si
lami uchronić od spadku do B-kbisy. Bramki zdobyli: 
Biatiik (2) i Tojf-el (2) dla Olszy oraz Cetera (2) i „Bo- 
lewski" dla Wawelu. Sędziował z powodu nięprzybycia 
sędziego p. Slehlik z Olszy.

W klasie B: Garbarnia 11—Olsza II 0:2 I Polonja—Ju
trzenka 0:0.

Y. Ml. C. A. czci Cracowica.
W koszykówce męskiej w klasie A rozgrywki zostały 

już ukończone. Nie wyłoniły one jednak ani mistrza, ani 
drużyny, (która ma grać o spadek. YMCA bowiem prze
grała z Wawelem i znalazła się razem z Cracoylą na pierw
szem miejscu. Zadecyduje trzecie spotkanie, które odbę
dzie się prawdopodobnie już w ramach mistrzostw okrę
gowych. — Wyniki są nast.: Wawel—YMCA. 18:15 (12:6). 
Zasłużone zwycięstwo Wawelu nad mocno osłabioną 
YMCĄ. Najlepsi w Wawelu Pytel i „Bolcwski", w YMCE 
Szostak. Sędziował p. Stefaniuk. — Cracoyia—Makkabi 
31:3 v. o. Zawody zostały przerwane jeszcze przed przer
wą z powodu zdekompletowania drużyny Makkabi, któ
rą dążyła do lego umyślnie, wobec bardzo słabego składu 
i z obawy przed wysoką porażką.
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Primo Camera zdetronizowany.
^fzsfrzozn swiaia ^mcryfeanin ft/ax Baer.

Nou>;/ Jork, 15 czerwca (tel.) Stadjon na I.ong Island 
jest stanowczo pechowy dla mistrzów świata. Dwa lala 
temu ówczesny mistrz świata Max Schmeling tutaj straci! 
tyłu! mistrzowski (na rzecz Sharkeya), tu także w r. 1934 
tytuł ten :nou>u zmienił posiadacza. Słynny olbrzym wio
ski Primo Camera został zdetronizowany przez Amery
kanina Mura Baera. Wynik ten jest tembardziej sensa
cyjnym, iż ogólnie wiadoment było, że Baer nie był do
statecznie przygotowany do spotkania, lecz mimo to uzy
skał zaszczytny wynik i to przez techniczny nokaut w 11 
rundzie.

Na widowni zebrało się
70 tysięcy widzów.

Zakłady stały 10:9 dla Carnery. W czasie meczu obowią
zywał nowy regulamin nowojorskiej komisji bokserskiej, 
który zezwala na niskie uderzenia, dawniej wzbronione. 
Jeśli jednak dany bokser zada za niski cios, a przeciwnik 
ciosem tym nie zostanie pokonany przez k. o., to wów
czas dana runda zapisuje się na korzyść udcrzpniyo. Na
tomiast uderzenia głową, bicie otwartemi dłoniami i 
grzbietem ręki grożą dyskwalifikacją. Sędzią ringowym 
był Donouan.

Okoliczności przemawiały raczej
za zwycięstwem Carnery.

Przeszedł on dobry trening, a ponadto jest wyższym i 
cięższym od Baera. Tymczasem Amerykanin zdołał narzu
cić w walce swoją inicjatywę i na skutek tej agresywnej 
taktyki wygrał.

7. miejsca zastosował atak i zaskoczył Carnerę dosko
nale lokowanemi „prawemi“. W pierwszych trzech run-

7djęcie nadesłane drogą radiograficzną z mcc'.u o mi
strzostwo świata Camera—Baer, zakończonego zwycię

stwem Baera (na lewo).

dach Camera trzykrotnie znalazł się na deskach W tym 
okresie meczu Baer robił wrażenie pewnego zwycięzcy.

Tymczasem w dalszych rundacli sytuacja zmieniła się. 
Z każdą minutą przewaga Carnery powiększała się i od
nosił" się wrażenie, że Camera odniesie zwycięstwo na 
punkty. Baer spróbował wreszcie w 10 rundzie powrócić 
do swej pierwotnej taktyki i zadał silny cios prawą ręką. 
Cios był tak silny, że

Carnrra znalazł się na deskach.
Byłby to prawdopodobnie koniec spotkania, gdyby nie 
gony, który przerwał walkę. Donovan zdołał doliczyć za
ledwie do czterech.

Nieco zamroczony stanął Camera do jedenastej rundy. 
Baer wykorzystał okazję i rozpoczął ostry atak. Dwa razy 
Camera znajdował się na deskach w tej rundzie. Po dru
gim upadku podniósł się w trzy sekundy’, lecz słaniał się 
na nogach i robił wrażenie wprost nieprzytomne )0. Sę
dzią Donovan przerwał więc walkę i ogłosił zwycięzcą 
przez techniczny k. o. Baera, który temsamem

zdobył tytuł mistrza świata.
Publiczność oczywiście szalała. Tytuł mistrza świata 

powrócił nareszcie do Ameryki! To było dla niej najważ- 
niejszem. Mniej miła niespodzianka czekała uczestników 
tego, tak sensacyjnie zakończonego spotkania. Oto nie 
dostali ani grosza za całą walkę, gdyż władze zajęły całą 
kasę za długi organizatorów. Tak więc Camera został 
podwójnie poszkodowany. Stracił tytuł mistrza i nie do
stał pieniędzy. Baer na pociechę otrzymał tytuł mistrza.

K.

Bokserzy Warty pokonani przez Polic.K.S. 6:10
Katowice, 17 czerwca. W ubiegłą sobotę gościła na Ślą

sku drużyna mistrza pięściarzy polskich, Warta z Pozna
nia. Zespół ten spotkał się w Katowicach z Policyjnym 
K. S.

Występ Warty w Katowicach zakończył się jej porażką, 
co należy tłumaczyć osłabionym składem gości, którym 
brak było Sobkowiaka, Itogałskiego i Majchrzyckiego. 
Zawodnicy Policyjnego K. S. dali z siebie maksimum o- 
łihamości, wskutek czego zasłużenie zawody te wygrali. 
W wadze muszej Pawlica (Pol. K. S.i remisuje z Glanzetm. 
W wadze koguciej Nowakowski (Pol.) zwycięża Sipińskie-

go II na punkty. W wadze piórkowej Woźniakowski II 
przegrywa z Cichym (Pol.). W wadze leskiej Wożnia- 
kiowski I remisuje z Matuszczykiem (Pal.), w półciężkiej 
o zażartej walce. Anioła, uzyskuje remisowy wynik z 
Gburskiim. W wadze średniej zwycięża Makosz (Pol.) 
z Karpińskim. W wadze półciężkiej Urgacz (Pol ) prze
grywa ze Szepniorą (Wanta). W wadze eiężkitj Piłat 
(W.) remisuje niespodziewanie po bardzo słabej -salce 
z Wraaidłą. Zainteresowanie b. duże. Widizów 1.500. Sę-
dlzia w ringu p. Karaś.

Udali występ polskich jeźdźców w Sopotach.
Gdańsk, 17 czernica. Ostatnio nawiązane 'sto

sunki sportowe między kawalerzystami polskimi 
a jeźdźcami niemieckimi zostały rozszerzone przez 
udział polskiej ekipy w zawodach międzynarodo
wych w Gdańsku, zorganizowanych na pięknym 
terenie nadmorskim w miejscowości kąpielowej 
Sopoty.

Konkursy te cieszyły się wielką popularnością 
nietylko wśród społeczeństwa gdańskiego, ale tak
że na calem Pomorzu, czego dowodem był przy
jazd wielu osób zarówno cywilnych, jak i wojsko
wych z polskich sfer jeździeckich.

Zawody rozpoczęły się konkurencjami przezna- 
czonemi dla koni niemieckich, poczem odbył się 
wielki

konkurs międzynarodowy o nagrodę Sopot
Konkurs ten zakończył się pełnym triumfem 

jeźdźców polskich, którzy zdobyli pierwsze trzy 
miejsca, oraz miejsce piąte. Bez błędu skończyło 
parcours sześciu jeźdźców, wśród których dzięki 
szybkiemu czasowi na pierwsze miejsce wybił się 
kpt. Biliński na „Oberku" 1.26, na drugiem miej
scu por. Nowak na „Oliwerze" 1.28. na trzeciem 
miejscu por. Czerniawski na „Wallym". 1.30, na 
czwartem miejscu cywilny jeździec niemiecki p. 
Temme na „Profosie" 1.34, na piątem miejscu por. 
Komorowski na „Benessi* 1.36, na szóstem miejscu 
por. kawalerji niemieckiej v. Menges na „Hor
ście" 1.39.

Po zakończeniu konkursów zawisła na maszcie 
chorągiew polska, przyczem orkiestra policji gdań 
skiej odegrała hymn narodowy polski. Publicz
ność, wśród której silnie była reprezentowana pol
ska ludność Gdańska, entuzjastycznie oklaskiwa
ła zwycięzców oraz polski sztandan

Gdaiisk, 17 czerwca (teł.). W drugim dniu konkursów 
hiiitpcznych w S-opotach jeźdźcy polscy osiągnęli nawę 
sukcesy, dominując wyraźnie nad Niemcami. Zawody cie
szyły się olbrzymią popularnością, tłumy publiczności 
przybyły również z Polski. Wyniki konkursów były n«.st.:

I. konkurs: 1) por. Komorowski na „Wenecji" 1:58, 2)
mjr. Souken (Reichswera) na „Flavii“ 2:10, 3) kpi. Leyman 
(Poldcja gdańska) na „Ouikel" 2:15, 4) por. Schrefter
(Reichswera) na „Drakę" 2:15, 5) por. Komorowski na 
„Wałku" 2:21.

II. konkurs amazonek: 1) Menłzel na „Ozcler“ 1:07, 2) 
Kórner na „Cordelio" 1:09, 3) Moltrest na „Schmelkir" 
1:10, 4) Moczyńska (iPoilsika) 1:17.

III. konkurs o nagrodę m. Gdańska: 1) Schmidt (Niem
cy) na „Pasie" 1:32 — 6 punktów karnych, 2) por. Czer
niawski na „Wallym" 1:58, p. 8, 3) kpt. Biliński na „Ober
ku" 1:55, 12 p., 4) por. Komorowski na „Owocu" 1:57, 12 
p., 5) por. Facherking (Szkoła Polic.) na „Oskarze" 2:12, 
12 p., 6) kpi. Biliński na „Nanie" 1:53, 16 p.

10 p. ut. mistrzem Brynady Białystok.
Białystok, 17 czerwca, (tel) W dniu dzisiejszym 

w koszarach gen. Sowińskiego w Białymstoku od
były się eliminacyjne zawody konne do mistrzostw 
armji

W zawodach tych zwyciężył zespół 10 p. uł. w 
składzie rtm. Krzyżanowski, por. Szatkowski, por. 
Muszyński i por. Pieregorodzki. Zespół ten uzy
skał puhar przechodni dowództwa lirygady ka
walerji.

Pierwszą nagrodę za najlepsze strzelanie uzy 
skał por. Ungeheuer z li DAK-u. -a władanie bia
łą bronią por. Gontkiewicz z 14 DAK-u i za naj
lepsze ujeżdżanie koni również por. Gontkiewicz.

Diisinosiiea Europy iii szermierce zaczyoala sle 20 hm.
Warszawa, w czerwcu.

Już w bież, tygodniu rozpoczynają się zawody 
szermiercze o mistrzostwo Europy, których tere
nem po raz pierwszy będzie Polska. Zawody te 
wywołały ogromne zainteresowanie w święcie 
szermierczym, czego najlepszym dowodem jest 
olbrzymia liczba zgłoszeń, przekraczająca- cyfrę

120 zawodników i zawodniczek.
Z listy tej wyłowić trzeba kilkanaście nazwisk, 

reprezentujących najwyższą klasę światowej szer
mierki.

Jeśli chodzi o ekipę włoską, to z drużyny tej 
wybija się leworęki mistrz Europy we florecie 
Guaragua. następnie mistrz Europy w szpadzie 
Carnagia, Minott i Bagno, wreszcie wicemistrz 
Europy w szabli Marzi, olbrzym Gaudini i inni.

W drużynie węgierskiej anonsujemy świetny 
zespół szablowy z mistrzem olimpijskim Jeke- 
faliusy-Pillerem, mistrzem Europy Kabosem i 
Bajscanyim. W szpadzie wyróżniają się Ujfallu- 
sy i Gorsy, a w florecie Bunay.

Z zespołu niemieckiego na czoło wybija się trój

ka Casmir, Hein, Moos, bardzo dobrze prezentują 
się także Greey z Botasisem, Nikolopoulosem na 
czele, wybitnemi postaciami będą również Bou- 
cltard (Francja), Radouloscu (Rumunja), Thefolt 
(Szwecja) a wśród pań Ellen Preiss (Austrja) — 
mistrzyni olimpijska oraz E. Elek (Węgry).

Jeśli chodzi
o Polaków,

to mamy właściwie szanse na trzecie miejsce (je
dynie w szabli zespołowej), podczas gdy w szpa
dzie sukcesem byłoby piąte miejsce na 8 państw.

W konkurencjach indywidualnych wielkim za
szczytem byłoby zakwalifikowanie się- do finału 
jednego lub dwóch zawodników w szpadach i sza
blach. Na floret nie liczymy zupełnie, natomiast 
odnośnie pań. to ze względu na lich pierwszy wy
stęp międzynarodowy, nie możemy wiele się spo
dziewać po naszych reprezentantkaoh.

Drużyna nasza zgrupowana została od pierw
szych dni czerwca na obozie treningowym w 
Centralnym Instytucie W. F, w Bielanach’. Kie
rownikiem treningów jest tam fechtmistrz wę
gierski Szembathely, zaś specjalny dozór nad 
szpadz-istami ma por. Laskowski.

W piątek odbyły się walki, treningowe przy 
udziale wszystkich członków obozu treningowego.
Walki te wykazały znaczne podniesienie się for
my u większości zawodników.

Stwierdzić zatem trzeba, że jeśli chodzi o przy
gotowanie naszej drużyny, to forma jej została 
wy szlifowana do możliwie

najwyższego poziomu.
Jesteśmy zatem pewni, że zawodnicy nasi, znani 
ze swej ambicji i ofiarności, dadzą z siebie wszy
stko, by z walk tych wyjść z honorem.

Program zawodów przedstawia się nast.:
Środa, 20 czerwca, godz. 9: eliminacje we flore

cie drużynowym panów, gdz. 16: finał, godz. 9 
eliminacje we fljorecie drużynowym ppń, godz.
16.30 finał. Czwartek, 21 czerwca, godz. 9: elimi
nacja we florecie indywidualnym .panów, godz.
12: półfinały, godz. 17: finał, godz. 15: elimina
cje we florecie indywidualnym pań, godz. 18: pół
finały. Piątek ,22 czerwca, godz. 9: eliminacje 
w szpadzie drużynowej, godz. 17: półfinały, godz.
17: finał indywidualny we florecie pad. Sobota,
23 czerwca, godz. 9: finał w szpadach drużyno
wych. Niedziela, 24 czerwca, godz. 9: eliminacje 
w szpadach indywidualnych, godz. 12: jmłfinały, 
godz. 17: finały. Poniedziałek, — prerwa w zawo
dach — zwiedzanie miasta. Wtorek, 26 czerwca, 
godz. 9: eliminacje w szabli drużynowej, godz. 17: 
półfinały. Środa, 27 czerwca, godz. 15: finał w sza
bli drużynowej. Czwartek 28 czerwca, godz. 9: eli
minacje wszbli ndywidualnej, godz. 17: półfinały. 
Piątek, 29 czerwca, godz. 17: finał w szabli indy
widualnej, godz. 20: rozdanie nagród.

------- §0§-------
NA ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH W KRA

KOWIE, przeznaczonych głównie dla iriestowarzyszonych 
i początkujących, uzyskano nast. wyniki: bieg 100 m:
Maatk (Patria) 12.4; 400 m: Broda (Patria) 58.4; 1500 m: 
Jurczyk (Cr.) 4:29; 3.000 m: Solda n 9:01.6 (nowy rekord 
okręgu w kat. niesto.warzyszonych wygrał Schustermann, 
Wieliczka); skok w dal: Fradyma (Patria) 5.79 m.; skok 
w zwyż: Sotoiecki O. (niest.) 1.5ó m.; Adamczak osiągnął 
poza konk. 1.70.5 m. Oszczep: Kądizielawa (Cr.) 55.20 m, 
niest. Rojek miał 39.04 m; dysk: Pouch (Ch.) 34.98 m, 1
w kl. C. pierwszy Fradyma (Patria) 27.80 m; kula: Pouch 
10.90 m.

NA WSZYSTKICH BOISKACH SPORTOWYCH W POL
SCE zarządzono w ub. niedzielę ciszę jednominutową 
ku uczczeniu pamięci zmarłego śp. ministra Pierackiego
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POLAK ZWYCIĘZCA REGAT W HENLEY.
MAŁO ZNANA KARTA Z DZIEJÓW WIOŚLARSTWA.

Brukselu, w czerwcu
Niedawno poselstwo polskie w Brukseli wysiało do 

Warszawy zloty medal, który jeden z naszych obywateli 
zdobył na regatach u> Henley. Olbrzymi ten medal znaj
dzie się więc w zbiorach państwowych. Ze swej strony 
zajęliśmy się wyjaśnieniem zagadki, w jaki sposób Polak 
mógł się stać jego zdobywcą.

Pomoc dały nam tu stare roczniki tygodnika bcljil 
skiego „La Vie Sportive“, w których stwierdziliśmy rzecz 
wręcz sensacyjną. Mianowicie w latach 1806-7-8-9 niemal 
we wszystkich większych regatach europejskich

brały udział łodzir polskie!
Rewełacyjność tego odkrycia jest tem większa, iż nie 
tylko. że jeździli na nich Polacy, lecz nosiły one nawet 
polskie nazwy. Mianowicie były to dwie dwójki ze sterni
kiem „Poionja 1“ i „Polonja 11“ oraz czwórka ze sterni 
kiem „Warszawianka". Łodzie te startowały nawet w je 
dnym wypadku na mistrzostwach i tak w 1908 roku osa
da polska zdobyła w Lille mistrzostwo Francji północnej 
u> czwórce ze sternikiem.

Szukając dalej w tych zapiskach, natknęliśmy się na 
nazwisko naszego „Henleyowca". Był to Polak

Stanisław Kowalski.
bawiący wówczas w Gandawie na studjach. Przebywając 
poprzednio w marynarce czarnomorskiej, posiada! on 
kolosalne walory wioślarza i po przybyciu w 1905 roku 
do Belgji, był on tam uważany za najlepsze „wiosło".

W len sposób Belgowie wcielili go do swej najlepszej 
ósemki i wysyłali bez przerwy na wszystkie mistrzostwa 
Europy kowalski wziął udział trzykrotnie w regatach o 
mistrzostwo Europy w barwach Belgji, trzy razy osada 
jego zdobyta też tylni mistrzowski.

W okresie tym pisała o Polaku bardzo dużo prasa an
gielska i dowodem jego popularności może być następu
jące zdarzenie: W r. 1908 z okazji Igrzysk olimpijskich 
w Londynie regaty w Henley nie odbyły się. Kowalski, 
który nie był Belgiem, nie mógł rzecz oczywista z lego 
powodu startować na Olimpjadzie w barwach belgijskich 
Ze względu jednak, iż bez niego osada ta nie przedsta 
wiała tej samej wartości, więc też zwrócono się lo Ko
walskiego z prośba, o naluralizowanie się. Rodak nasz 
jednak

odmówił.
I tu. zaszła rzecz poprostu niesłychana, która Kowalskie
mu zrobiła sławę na całym świecie

Król Belgji Leopold II zapytał się pewnego dnia nasze 
go rodaka w czasie regat międzynarodowych w Gandawie, 
dlaczego nie chce on przyjąć narodowości belgijskiej, 
skoro i tak Polska nie istnieje. Kowalski na to odpowie
dział. iż jest on przekonany, że jeszcze doc.eka się Polski 
niepodległej. Odpowiedź ta stała się wówczas popularna 
i znalazła żywe echo w Anglji, organizującej Igrzyska.

Jakież było jednak zdziwienie Kowalskiego, gdy po za 
kończeniu Olimpjady komitet jej nadał mu

Zaprowadził on nas do swego gabinetu, gdzie znajdo
wała się gablotka, pełna najrozmaitszych puharów i arty
stycznie wykonanych nagród. Była tam nagroda za zwy
cięstwo w regalach henley‘owskich, za trzy mistrzostwa 
Europy i za 76 zwycięstw w regatach międzynarodowych 
i mistrzostwach najrozmaitszych państw, Pokazuje on 
nam walizkę pożółkłych ze starości dyplomów i parę kilo
gramów żetonów ze złota i srebra. Widzimy z tego, iż 
przed wojną organizatorzy regat byli nadzwyczaj hojni

Obok nagrody za regaty w Henley, najciekawszym jest 
tam z. całą pewnością medal, jaki inż. Kowalskiemu na
dał Komitet Igrzysk olimpjskich w Londynie. Na arty
stycznie wykonanej makiecie wyryty jest następujący na
pis: „In Commemoralion oj llie Olympic dames Held in 
London 1968“.

Gdy w chwilę później usiedliśmy w wygodnych fote
lach, inż. Kowalski zaczął opowiadać swe

wspomnienia sportowe.
Największym sukcesem, jaki odniosła osada, w której 

startowałem — mówił on — były bezsprzecznie reyaly u, 
Henley w 1909 r. Nikt nie przypuszczał, ażeby wówczas 
rok po Olimpjadzie, na której Anglicy odnieśli tyle zwy
cięstw. jakakolwiek załoga kontynentalna mogła ich nie-

Inż. Stanisław Kowalski, członek zwycięskiej osady 
w Henley w r. 1909.

pokoić, tymczasem jednak stało się inaczej. Osada „na 
sza", będąca na trzysta jesz.cz metrów przed metą wtyle 
za osadą angielską o 3/4 długości. Pamiętam jak dziś 
Robiliśmy 41 pełnych uderzeń na minutę.

Niezależnie jednak od startu w barwach belgijskich, 
mieliśmy

własne polskie osady,
mianowicie dwie dwójki ze sternikiem i czwórkę. Jeździ 
liśmy po całej Europie i odnosiliśmy zwycięstwa. Była 
to „Poionja" I i II, oraz „Warszawianka". Jeździłem

Na lewo: medal za zwycięstwo w biegu ósemek o Grand 
Cln.llenge Cup u, Henley, wygrany przez inż. Kowalskiego. 
Na prawo: odwrotna strona tegoż medalu. Poniżej: osada 
kombinowana dwóch klubów z Gandawy Belgja) Koga! 
Club Nantigue i Koyal Sport Nautigue, zwycięska w r 
1909 w Henley. M in. znnjduje się inż. Kowalski Cr). U 
kole- p. U. d<> Bischop, świetny znawca wioślarstwa i kie 
równik treningu ósemki, czynny do dziś dwu w wioślar

stwie belgijskiem.

więc nietylko na ósemce, lecz również na dwójce i czwór
ce. Wraz ze mną załogę ich stanowili: Sylwestrowicz, t. 
którym zresztą zdobyliśmy mistrzostwo Francji w Lille 
w 1908 roku na „Polonji II"; dalej załogę stanowili: Of- 
yerbrond, Czerniewicz, Stromnger i Świrski. Wszyscy by
liśmy wówczas na studjach w Gandawie i należeliśmy do 
klubu Koyal Club. Nautisjue de Gand.

Pan inż. Kowalski nie rzucił do chwili obecnej życia 
sportowego. Jest on właścicielem wspaniałego yaehłu 
„Niuta", na którym odbywa on wycieczki morskie. Po
wiewa na nim flaga polska z haftowanym kogutem wa 
lońskim, to znak narodowości jego żony

llajol.
Henley 1934.

Polska niepodległa nie była dotychczas reyrezentowaną 
na królewskich regatach w Henley. W r. 1925 zabiegi 
ówczesnego mistrza Polski na jedynce A. Osiecimskiego 
Czapskiego, oraz, wiceprezesa Związku inż. A. Lolha, do 
prowadziły do tego, iż ekspedycja polska, w składzie wy
żej wymienionych reprezentantów, udała się do Henley 
celem zaobserwowania metod organizacyjnych, jukiemi 
operują Anglicy. Spostrzeżenia te zostały następnie wy 
korzystane na regatach związkowych w Bydgoszczy, które 
nietylko w kraju, ale także i zagranicą zdobyły sobie opi
nję najlepiej zorganizowanych regal europejskich.

Na starcie w Henley nie było dotychczas żadnej osady 
polskiej. W r. 1930 i 1931 dysponowaliśmy osadą dwójki 
bez sternika (Budziński i Mikołajczak) z Klubu Wioślar 
skiego 19bi z Poznania, która dorównywała swoim pozio
mem ekstraklasie światowej. Niestety jednak okazja ta nie 
została wykorzystana.

W roku bieżącym była mowa o wysłaniu mistrza Pol
ski i Europy na jedynce K. Vereya, jednak i tym razem 
nie mieliśmy szczęścia i wyjazd Vereya nie dochodzi da 
skutku.

A tegoroczne regały właśnie w biegu jedynek o słynne 
djamentowe wiosła „Dianionds Sculs" spotka się

elita skifistów całego świata.
Bieg len dużo stracił przez, nieobecność mistrza Europy, 
niemniej jednak będzie wykładnikiem sił poszczególnych 
skifistów.

Obok konkurencji angielskiej, kłóra nie jest jeszcze do
kładnie znana, ponieważ termin zgłoszeń dla osad an
gielskich nie upłynął, do biegu stanie liczna stawka ski
fistów z Europy i Ameryki.

Mocarstwo wioślarskie zza Oceanu — U S. A. — repre- 
zenłują trzej skifiści, a mianowicie: Hugbee, P/laumer i 
Kutherford junior. Skifiści ci dotychczas w Europie nie 
startowali, niemniej jednak skoro związek amerykański 
wysyła ich do Europy, ło muszą oni reprezentować odpo 
wiedni poziom.

Niemcy reprezentowane będą przez dwóch skifistów. 
Startuje mianowicie zwycięzca biegu w Henley z r. 1932 
«/r Balii? i u. Oppel, który przebywając od kilku lat w 
Anglji, doszedł do wcale poważnych wyników. Ciekawie

specjalny medal pamiątkowy
z objaśnieniem, iż szanując uczucia narodo
we Kowalskiego, zrozumiał on dlaczego ten 
w Igrzyskach nie mógł wziąć udziału. Z dru 
giej zaś strony będąc przekonanym, iż Ko 
walski uczestnicząc w nich, zdobyłby nagro 
dę, nądaje mu wobec tego medal pamiątko 
wy.

W roku następnym (1909) Kowalski poje
chał po raz pierwszy do Henley i osada je
go wygrała u> tych najsłynniejszych regalach 
świata. Olbrzymi złoty medal wręczyła, mu 
wówczas własnoręcznie królowa angielska.

W chwili obecnej minęło już od tych wy
padków ćwierć wieku. Nie trudno nam było 
odnaleźć ich bohatera. Ząb czasu zostawił na 
nim rzecz oczywista swe ślady, lecz patrząc 
na jego olbrzymią, barczystą sylwetkę, po- 
znajemy bez trudu tego samego człowieka, 
którego poprzednio oglądaliśmy na fotogra 
Ijsich w starych dziennikach.

Dziś jest on inżynierem i prowadzi zaró
wno w Belgji jak i we Francji roboty bu
dowlane na wielką skałę. Tak, jak kilkadzie
siąt lat temu, czuje się on Polakiem i dumny 
jest z lego, iż mimo tak długiego pobytu za
granicą, mówi po polsku, jakby dopiero 
wczoraj wyjechał z kraju.

zapowiada się udział mistrza Czecho
słowacji Zanrela, oraz mistrza Holan- 
dji de Yriesa. Z wyników tych dwóch 
skifistów będziemy mogli wnioskować 
o miejscu, jakie mógłby zająć Verev, 
gdyby startował.

Przypomnieć należy, iż w r. ub. na 
mistrzostwach Europy Zavrel i de 
Vries zostali w przebiegu łatwo unjeti 
minowani przez Vereya.

Konkurencję tegoroczną w Henley 
uzupełniają dwaj skifiści południowo 
amerykańscy, a mianowicie Brazylij 
czyk Bramco i (Jruguajczyk Douglas.

W pozostałych biegach konkuren
cja tegoroczna jesl nieco mniejsza. W 
ósemkach o Grand Challenge Cup zgło
szono osady Niemiec (Berliner BC), V. 
S. A. (Uniwersytet Princeton), do dwó
jek bez sternika startują: KC Wiking 
Berlin {Braun i Mólłer), KC Wiking Linz 
(Winkler i Hópnerl, Amsterdamer liV 
(Dekcr i Jens), w ósemkach drugiej 
klasy o „Thames Cup" startują trzy o- 
sady USA, uniwersytetów Princeton, 
Yale i Kent. Uniwersytet Yale startuje 
również w biegu czwórek bez sternika 
II kl. o Wyfold Cup.

W. O.

jesz.cz
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JUBILEUSZ ZASŁUŻONEJ PLACÓWKI 
SPORTOWEJ W STOLICY.

15-lecie K.S. GIMNAZJUM WŁADYSŁAWA GIŻYCKIEGO W WARSZAWIE.
Niecodzienną uroczystość przeżywała młódź sportowa szkół warszawskich. Oto wio

senne miesiące przęniosy jej jubileusz Klubu Sportowego Gimnazjum Wl. Giżyckiego, 
który uroczyście obchodził 15-lecie swego istnienia.

Założony w r. 1010, jako K. S. Śmiały, szerzy propagandę sportu i wychowania fizycz 
nego wśród młodych i starych. Znalazłszy gorące poparcie swych dążeń u dyrektora 
i właściciela gimnazjum p. Wl. Giżyckiego ■— w ciągu 2 lat budują młodzi entuzjaści

własny wspaniały stadjon sportowy
z lauskiem piłki nożnej, bieżnią, boiskami do gier sportowych, kortem tenisowym i xyła 
suym torem saneczkowym.

Znalazłszy teren do ćwiczeń Klub Sportowy „Śmiały" pracuje doskonale. Wkrótce 
tworzy wiosną drużynę piłkarską, która pod nazwą H. K. S. Varsovia przyjęta zostaje 
do klas)' A warszawskiej. W r. 1923 klub zmienia nazwę na Szkolny Klub Sportowy 
Gewuge i odtąd ogranicza się wyłącznie do pracy wśród modzieży szkolnej, stając się 
terenem, na którym wyrabiają się młode talenty organizacyjne i sportowe.

Klub ten pochlubić się może tem, że z jego szeregów wyszli sportowcy tej miary, co 
Trojanowski II, Pruszkowski, Holfeier, Mizerski, Bondorowski, nie licząc dziesiątek in
nych, którzy dziś są chulbą sportu stołecznego. Wielka tradycja wymaga wielkich uro 
czystości, a więc klub „Gewuge" zorganizował 4 wielkie turnieje gier sportowych i leni 
sowych, oraz drużynowe zawody lekkoatletyczne.

W zawodach tych wzięły udział wszystkie szkoły, które miały coś w danym sporcie 
do powiedzenia. Rozgrywane były w czasie od 26 kwietnia do 10 czerwca. Na czoło 
tych zawodów wysunęły się

drużynowe zawody lekkoatletyczne,
rozegrane o puhar jubileuszowy między zespołami a-ciu najlepszych gimnazjów warszaw 
skich. O ostetecznym wyniku decydowała suma punktów, liczona ze sumowania wyników 
3 zawodników owej szkoły.

W zawodach tych rzetelny sukces odniósł zespól gimnazjum Wl. Giżyckiego, zdobywając 
93 pkt. i zajmując zespołowo wszystkie pierwsze miejsca z wyjątkiem skoku wzwyż.' Zwy
cięstwem tem drużyna gimn. Giżyckiego dowiodła raz jeszcze, że w stolicy wciąż jeszcze 
jako zespół nie do pokonania. Drugie miejsce zajęła gimn. Przyszłość (77 pkt.), 

trzecie gimn. Oświata (53 pkt), czwarte gimn. im. Itontalera (40 pkt.).
Drugą wielką imprezą były

turnieje gier sportowych,
które z uwagi na dobór drużyn stały się nieoficjalnemi mistrzostwami szkół warszawskich. 
W siatkówce męskiej i koszykówce wzięło udział po Z 2 drużyn, w siatkówce żeńskiej 10.

W koszykówce męskiej pierwsze miejsce zajęła doskonale zgrana drużyna gimn. Przy 
szlość, odsuwając we finale drużynę jubilatów na drugie miejsce, 3) V. gimnazjum miej
skie, 4) państwowe gimn. im. Adama Mickiewicza, 5) Szkoła Techn. Kolejowa.

W siatkówce męskiej pierwsze miejsce zajął zespół gimn. Kiklewskiego, wygrywając 
z drużyną gimn. Wl. Giżyckiego po dramatycznej i wysokiej technicznie grze w stosunku 
19:18 (0:13), 3) państwowe gimn. im. A. Mickiewicza, 4) państw, gimn. im. J. Lelewela.

W siatkować żeńskiej finał rozegra się między drużynami państw, gimn. im. Król. 
Jadwigi i gimn. im. Cec. Zyberk-Plater, która niespodziewanie wyeliminowała, mimo ostrej 
obrony zespół dotychczasowej mistrzowskiej drużyny państw, gimn. im. .W. Konopnickiej 
Czołowa stawka drużyn spowodowała, że wszystkie gry stały na wysokim poziomie, 
świadczącym, że gry sportowe wśród szkół warszawskich rozwijają się doskonale.

Ostatnią wreszcie imprezą był pierwszy międzyszkolny
drużynowy turniej tenisowy,

rozgrywany systemem Davis-cupowym na specjalnie użyczonych kortach W. L. T. K. 
Pierwsze miejsce w turnieju zajął zespól gimn. im. Ileya, bijąc we finale gimn. im. 
Boidalera 5:0. W drużynie zwycięzców grali w singlu Gottsclwlk i Jastrzębski. 3) gimn. 
im. Lelewela.

Organizację całej tej imprezy przeprowadził b sprawnie i energicznie prof. Z. Orłowicz, 
od r. 1927 opiekun klubu.

Ciekawy moment z rozgrywki siatkówki żeńskich drużyn szkolnych w Warszawie.

Drużyna gimn. „Przyszłość", zwycięzca jubileuszowego turnieju gimn. Giżyckiego 
Pierwszy tal lewej opiekun tlrużyny prof. Paruszewski.

Zakończenie mlędzgnar. zawodów konnych 
w Warszawie.

Warszawa, w czerwcu.
W ostatnim dniu międzynarodowych zawodów konnych na stadjonie w Łazienkach 

odbyły się dwa konkursy, a mianowicie konkurs zwycięzców im. Janusza ks. Radziwiłła 
i konkurs pożegnalny o nagrodę p. Zandbangowej.

Konkurs zwycięzców, do którego mogły startować jedynie te konie, które zajęły miejsce 
od pierwszego do piątego w tegorocznych zawodach, zgromadził na torze zaledwie Z2 koni, 
przyczem czołowe konie niemieckie wycofano. Warunki obejmowały 18 przeszkód, wy
sokości 140 cm, a szerokości 5 m. Minimum czasu b. wysokie 1:52, nic więc dziwnego, 
że nawet szybkie konie francuskie nie zdołały go osiągnąć, a jedynym który przebył 
parcours niżej dwóch minut był zwycięzca por. Brandt na „Baronie IV".

Ostateczny wynik konkursu: 1) por. Brandt (Niemcy) na Baronie IV 5 i 1/4 błędu, 
czas 1:57, 2) por. Vałlerin (Francja) na Ecuyere 7 i 1/4 b., czas 2:05, 3—4 por. Bartillat 
(Francja) i Holst na Sachsenwald po 8 bł., czas 2:08, 5) mjr. Lewicki na Kikimora 8 i 2/1 

błędu — wszyscy zwalili po jednej przeszkodzie, ale dodano im za każdą sekundę spóź
nienia 1/4 błędu (za przekrocznie minimum czasu), 6) por. Komorowski na Owocą, 7) 
por. Vallerin na Exercice, 8) rtm. Momm (Niem.) na Benno.

Następnie rozegrano
konkurs pożegnalny,

który był właściwie konkursem pocieszenia, ponieważ nie mogły doń stawać te konie, 
które w tegorocznych konkursach zdobyły więcej, niż 300 zł nagrody. Parcours obejmo
wał 16 przeszkód wysokości 130 cm, szerokości 450 cm, minimum szybkości 1:44. Ogółem 
6 koni przeszło parcours bezbłędnie, ale wszystkie zarobiły skutkiem spóźnienia nieco 
błędów, nawet konie farncuskie, znane z szybkich galopów. Zasłużone zwycięstwo odniósł 
kpt. Biliński, wyprzedzając najsłabszego z Francuzów por. Chauvelais.

Ostateczny wynik konkursu: 1) kpt. Biliński na Niespodziance 3/4 bł., czas 1:47, 2) por. 
Chauvelais (Fr.) na Obscur 1 i 1/4 bł., czas 1:45.6, 3) por. Chauvelais na Bamjuise 1 i 3/4 
błędu, 4) por. Morawski na Wikingu 2 bł., 5) por. Pohorecki na Promieniu 2 i 1/4 bł.,
6) por. Męczarski na Psyche-Urodziwej 2.5 bł. — wszyscy właściwie bezbłędnie, jedynie
doliczono im puknly karne skutkiem straty czasu, 7) kpt. Biliński na Nanie 4 bł., 8—9) 
por. Ozolos (Łotwa) na Maiga i kpt. Kiliński na Oberku po 5 i 1/4 bł., 10 mjr. Trenkwald
na Zwiahlu 5.5 bł., 11) por. E. łlasse (Niem.) na Raubritter 5.5 bł., 12) Holst (Niem.)
na Biance 5 i 3/4 bł., 13) por. Brandt (Niem.) na Chef 5 i 3/4, por. Cielens (Łotwa) na 
Greji 6 i 1/4 W., 15) por. Pukils (Łotwa) na Perkunsie 7 bł.

Na zakończenie konkursów odbyły się bardzo ciekawe popisy konne w wykonaniu 
oddziału 1 pułku szwoleżerów.

* * *
Jeźdźcy nasi stoją obecnie przed nowym egzaminem swych umiejętności. Oto w dniach 

od 25 b. m. do 4 lipca startować będą na wielkich międzynarodowych zawodach kon
nych u> Akwizgranie, dokąd przybywają również ekipy Niemiec, Francji, Węgier, Ho
landji i Włoch.

Na konkursy te, w skład naszej ekipy wchodzą jeźdźcy następujący: kpt. Mrowec (ko
nie Moskal, Sabinka, Ład), kpt. Ituciński (konie Rita, Roksana, Reszka), por. Gutowski 
(konie Warszawianka, Traviata. Hanum) i por. Pohorecki (konie Promień, Farsa i Sacan- 
nah). Szefem ekipy będzie pik. Praglowski, a kierownikiem technicznym mjr. Antoniewicz.

Drużyna gimn. im. C. Zyberk-Plater, która pokonała dotychczasowego mistrza War- 
t-awy yirrin. im. M. Konopnickiej.

Drużyna gimn. im. M. Konopnickiej, dotychczasowy mistrz drużyn szkolnych Warszawy.
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Półfinały puliaru Dowisa.
Berlin zwycięża Crawforda.

Podczas gdy strefa amerykańska dawno ukoń
czyła rozgrywki, w wyniku których Stany Zjed
noczone, bijąc Kanadę 5:0 i Meksyk 5:0 zakwalifi
kowały się bez trudu do finału między stref owego, 
Europa jeszcze nie doszła do finału w swej stre
fie. Półfinałowe rozgrywki rozpoczęto w piątek w 
Paryżu i Medjolanie.

Medjolan 16 czerwca. W pierwszym dniu roz
grywek tenisowych o puhar Dav-isa między Cze
chosłowacja a Wiochami de Stef ani, pokonał He- 
chta 6:3, 7:5, 1:6, 6:2, a R. Menzel zwyciężył Rado 
6:1, 6:2, 10:8. Stan gier brzmiał więc 1:1. W dru
gim dniu Czesi Menzel i Marsalek uzyskali pro
wadzenie, bijąc parę włoską Taroni i Quintavalle 
6:8. 6:3 6:0, 6:4.

Medjolan, 17 czerwca (Tel). W niedzielę rozegrano 
ostatnie spotkania turnieju o puhar I)avisa między Cze
chosłowacją a Wiochami, w którym ostatecznie zwycię-

Pierwszy mecz szkolny w piłce nożnej
Król. Huta—Katowice 2:1 (2:1).

Katowice, 17 czerwca, (tel) W sobotę popołudniu 
na stadionie w Król. Hucie rozegrany został 
pierwszy w kraju mecz piłkarski śląskiej młodzie
ży szkolnej. Niecodzienna ta impreza, zrealizowa
na przez władze szkolne śląskie, posiada doniosłe 
znaczenie nietylko dla sportu piłkarskiego, ale i 
dla całego naszego życia sportowego. Wiąże się 
bowiem z nią tak problem naszego życia sporto
wego. jak i udział w przyszłości młodzieży szkol
nej w życiu sportowem oraz zniesienie słynnego 
zakazu naszych władz państwowych należenia mło
dzieży szkolnej do klubów sportowych.

Mecz ten był następstwem rozumnej polityki 
śląskich władz szkolnych, które nie chcąc tracić 
wpływu na 260.000 rzeszę młodzieży szkół po
wszechnych, średnich, zawodowych i dokształca
jących woj. śląskiego, począwszy od międzyszkol
nych zawodów narciarskich, łyżwiarskich i hoke
jowych, przeszły w sezonie letnim do urządzania

specjalnych świąt sportowych,
w ramach których dopuszcza się młodzież do za
wodów lekkoatletycznych i gier sportowych.

Ponieważ jednak właśnie na Śląsku piłka nożną 
cieszy się specjalną popularnością, zdecydowano 
się uwzględnić i tę gałąź sportowa w ramach mię
dzymiastowego meczu uczniów szkól średnich Ka
towic i Król. Huty.

Już sama zapowiedź tego spotkania wywołała 
zrozumiałe zainteresowanie nietylko na Śląsku, ale 
i w całym kraju. Specjalne poruszenie można było 
zauważyć w sferach czynników kompetentnych, w 
Warszawie które zażądały w drodze telegraficz
nej specjalnych wyjaśnień, po których otrzyma
niu wyraziły gotowość przysłania nawet specjal
nych obserwatorów. Organizatorzy zawodów, li
cząc się z możliwością odwołania ich, odetchnęli 
na taką wiadomość. Wszystko zdaje się przema
wiać, iż mecz ten stanie się wstępem do 
uprowadzenia w całej pełni sportu piłkarskiego
Same zawody przygotowane zostały nadzwyczaj 
starannie. Prezydenci miast Katowic i Król. Huty 
sprawili drużynom reprezentacyjne kostjurny. Ślą
skie firmy sportowe dostarczyły bezpłatnie sprzę
tu i piłek.

Drużyny zestawione zostały z uczniów szkół śre
dnich, najlepiej zaawansowanych w nawet?, zbada
nych uprzednio dokładnie przez lekarzy szkolnych. 
Funkcje sędziów głównego i bocznych spełniali 
nauczyciele W. F. Sam mecz trwał 60 min., 2X30 
min. Wstęp na zawody był bezpłatny.

O godz. 18-tej wbiegły na stadjon w Król. Hu
cie oba zespoły — katowicki w kostjumacli biało 
czerwonych, z Król. Huty w biało-niebieskich. 
W głównej loży zasiedli przedstawiciele władz pań
stwowych, szkolnych, samorządowych, m. in. ku
rator dr Kupczyński, w towarzystwie wizytatorów 
i nauczycieli W. F., prez. miasta Król. Huty Spal- 
tenstein w otoczeniu członków Rady miejskiej, 
przedstawiciele komitetów rodzicielskich, dyrekto 
rzy zakładów szkolnych i t. d. Ponadto obecny był 
specjalny obserwator z Warszawy kpt. dr Rettin- 
ger w imieniu Państw. Urzędu W. F. i Państw. 
Rady W. F.

Przed sędząi prof. Kisielińskim drużyny stanę-

żyli Czesi w stosunku 3:2. W grze pojedynczej de Stefani 
pokonał fł. Menzla 6:6, 7:5, 6:2, 5:7, 6:3, tlecht - Hildo 6:2, 
7:5, 6:2.

Paryż, 16 czerwca. Pierwszy dzień rozgrywek 
półfinałowych o puhar Davisa między Francja a 
Australia przyniósł sensacyjne zwycięstwo młode
go gracza francuskiego Andre Merlina nad mi
strzem świata Crawfordem w stosunku 4:6, 6:4, 
6:4, 6:2. Po tym wyniku kwestja pierwszego miej
sca na liście światowej w bież, roku jest zdaje; się 
przesadzona na niekorzyść Crawforda. W drugim 
spotkaniu Mc Grath pokonał Boussusa 6:3, 0:6, 6:8. 
6:2, 6:2. Stan gier brzmial więc 1:1.

Paryż, 17 czerwca (Tel). W turnieju tenisowym o pu
har Dayisa między Australją a Francją w grze podwój
nej Cruwford i (Juist pokonali Uorołrę i Hruynona 6:3, 
6:4, 5:7, 4:6, 6:3, uzyskując prowadzenie 2:1 dla Australji.

ły w nast. składach: Król. Huta: Mika, Kabut, 
Rabsztyn, Orlik, Ulcok, Łukaszczyk, Kunstlinger, 
Murłowski, Lazar, Fraj, Strużyna. Zespół Król. 
Huty składał się z uczniów gimnazjum matema
tyczno-przyrodniczego, miejskiej szkoły handlo 
wej ii gimnazjum klasycznego. — Katowice: Pen- 
del, Kołodzij, Machin, Papoń, Zakrzewski, Łyska, 
Żemła, Kściuczek, Langer, Mróz, Kościelny. — 
W skład drużyny Katowic wchodzili uczniowie gi
mnazjum matematyczno-przyrodniczego, gimna
zjum klasycznego A. Mickiewicza i Śląskich Tech
nicznych Zakładów Naukowych. Nadmienić nale
ży, że w zespole Król. Huty wzięli też udział ucznio
wie niemieckich zakładów szkolnych.

Obaj przeciwnicy, świadomi znaczenia tych za
wodów, zdali ciężki ten egzamin lepiej, niż zado
walająco. Żywa i interesująca gra obfitowała w 
ciekawe momenty. Tak na boisku, jak i na try
bunach atmosfera była nadzwyczaj serdeczna. 
Grono profesorów biło brawo, a cóż dopiero mó 
wić o rodzicach.

Z chwilą rozpoczęcia gry zdawało się, że zwy
cięży drużyna katowicka, która zaprezentowała 
się bardzo dodatnio. Już w trzeciej minucie po 
przeboju Langera, prawoskrzydłowy Zemula 
strzela pierwszą bramkę dla Katowic. Atak Król. 
Huty otrząsa się wkrótce z przewagi gości i dzię
ki wspaniale, grającym obrońcom przez lewego 
łącznika Fraja uzyskuje w 22 min. dwie pod rząd 
bramki. Druga połowa upływa bez bramek przy 
ładnych akcjach obu zespołów. Gra przez cały 
czas tyła nadzwyczaj ,.fair“. Na wyróżnienie 
z Król. Huty zasługują przedewszystkiem Kabut 
i Rabsztyn, pracowita linja pomocy oraz prawo
skrzydłowy. Z Katowiezan podobali się bramkarz 
Tendel j obrońca Mucliin.

Wstrzymując się od jakichkolwiek wniosków na 
przyszłość, pragniemy przytoczyć opinję specjal
nego delaga ta Państw. urzędu W. F. i rady W. F. 
kpt. dra Rettingera, który po zawodach oświad
czył Waszemu korespondentowi: „przysłany zo
stałem przez gen. dra Roupperta, aby sprawdzić, 
jaki był przebieg zawodów pod względem orga
nizacyjnym, sportowym, i jak zachowa się pu
bliczność i jakie będą wyniki lekarskie. Muszę 
oświadczyć, że pod każdym względem odniosłem

najlepsze wrażenie.
— A jak przyjęli panowie wiadomość o tym 

meczu.
— Przyznam się, że byliśmy wszyscy mile za

skoczeni. Najlepszą jednak odpowiedzią jest mo
ja obecność tu na miejscu.

— Jakie nadzieje możemy mieć na przyszłość?
— Trudno mi na to odpowiedzieć. W każdym 

razie musimy się teraz zastanowić, w jakiej for
mie będzie można sport piłkarski wprowadzić do 
szkól.

Czas najwyższy, aby wzorem Śląska i inne ośrod
ki Polaki wystąpiły z pomocą do kompetentnych, 
czynników, w celu ostatecznej reformy dotych
czasowego stanu a będziemy mogli niedługo sze
rokie masy młodzieży szkolnej ujrzeć na naszych 
boiskach sportowych.

M. M.

ZAWODY PŁYWACKIE O MISTRZOSTWO KLASY' 
II I III W WARSZAWIE. Najlepsze wyniki przedstawiają 
się następująco: 401) ni pań: Cromiakówna. 7.56, KIO ni 
panów: Schreibnian 6.18, 100 i 200 in panów: Trzebin 
ski l.tl i 2.59, 100 in klas, i 200 ni klas.: Machr.er 1.29 
i 3.18, 100 m pań: Slańczykówna 1.47, 200 ni klasyczne: 
Machonbauniówna 4.28, 100 na wznak pań: Szeligowska 
2.07, mecz waterpolowy: 1) AZS. Ib, 2) KSZO. 2:0 (0:0).

MECZE LIGOWE PIŁKI WODNEJ. W nadchodzącą 
niedzielę odbędą się pierwsze spotkania o mistrzostwo 
ligli pitki wodnej pomiędzy Cracoyią a drużynami var- 
szawskiemi. Terenem meczów Cracoyii z Legją i AZS. 
będzie Warszawa. Jak dotychczas prowadzą w tabeli 
Cracovia, Makkabi i AZS., mając po 2 punkty.

PREZES OKRĘGOWEGO KOLEGJUM SĘDZIÓW PIŁ
KI NOŻNEJ, P. WIECZYSTY opuści! w ub. tygodniu 
Lwów, składając przedtem swój mandat. Z lej przyczy
ny zwołane zostanie w najbliższym czasie nadzwyczajne 
walne zgromadzenie OiKS..

MECZ PIŁKARSKI BUKARESZT—WARSZAWA odbę
dzie się 15 października w Bukareszcie.

MECZE POLSKA—BEŁG.IA w piłce nożnej i lekkiej 
atletyce odbędą się w roku przyszłym z okazji wystawy 
światowej w Brukseli. Mecz lekkoatletyczny wyznaczono 
na 23 czerwca, a piłkarski na 1 września.

MINISTER LIPSKI, poseł RP. w Berlinie ofiarował na
grodę honorową na mecz lekkoatletyczny Polska—Niemcy 
(kobiecy) w dniu 15 lipca w Warszawie.

MISTRZOSTWA LEKKOATLETYCZNE WARSZAWY. 
W sobotę i w niedzielę rozegrane zostały na stadjonie 
AZS. w parku Paderewskiego lekkoatletyczne mistrzo
stwa okręgu warszawskiego dla klasy B pań i panów oraz 
mistrzostwa juniorów. Rezultaty zawodów przedstawia
ją się nast.: Mistrzostwa klasy B panów: 100 m: Suli
kowski 11.8, biegi 200 i 400 m: Downarowicz 24.2 i 54.6, 
biegi 800 i 1500 m: Koper 2.05 i 2.20, bieg 5 km: Wi
śniewski 16.06, bieg 10 km: Przybytku 33.32, bieg 110 m 
platkli: Pajsker 16, bieg 400 płotki: Wulc 63.9, sztafeta 
4*100: Orzeł 46.5, sztafeta 4 *400: AZS. 3.43, skok w dal 
i w ziwyż: MoTbaszewicz 6.38 i 163, tyczka: Kokoszą 311. 
trójśkok: Pajsker 12.30, kula: Gołębiowski 11.52, dysk’ 
Glinka 33.75, oszczep: Koszewski 45.22. — Mistrzostwa 
klasy B pań: 60 m: Dobasówna 8.7. 200 m: Kwaśniewska 
31, 800 m: uJlkowska 3.06, sztafeta 4*75: Skra 44.6. 
w dal z miejsca: Henclewska 211, w dal i w zwyż: Wenc- 
lówna 448 i 115, kula: Wenclówna 810, dysk: Dobasówna 
24.49, oszczep: Dziędzielewska 23.95. — Mistrzostwa ju
niorów: 60 m: Behagen 7.8, bieg 300 m: Kupgerblum 42.2, 
bieg 1500 m: Czarnecki 4.41, sztafeta 4*100: Makkabi 51.6, 
sklrtk w dal i oszczep:: oRsłan 556 i 35.75, skok w zwyż. 
Duda 150, kula i dysk: Kozanecki 12.87 i 33.35.

BIEG SZTAFETOWY W ZAKOPANEM na trasie Zako
pane—Kościeliska—Zakopane, zakończył się zwycięstwem 
sztafety Sokoła (Zakopane) w sikładźie: Z. Motyka, F:r. 
Motyka, Skotnicki i Henis w czasie 54:26.3, 2) Wisła, 3) 
Strzelec, 4) SNTT., 5) Sokół (Nowy Targ), 6) Sokół 11 (Za
kopane). YV meczu koszykówki Sokół (Zakopane) poko
nał Sokół (Nowy Targ) 22:21.

Mistrzostwa lekkoatletyczne Białegostoku.
Białystok, 17 czerwca (tel.). W Białymstoku odbyły się 

na stadjonie miejskim mistrzostwa lekkoatletyczne okrę
gu białostockiego. Zgłoszonych było 69 zawodników z ca
łego okręgu, a nawet małe osady wysłały swych repre
zentantów.

Wyniki w poszczególnych konkurencjach: Płotki 400 
m: Pruszkowski (KI. Polic. Sparla, Białystok) osiągnął 
czas słaby 63 sekundy. 100 m: Lipkę (Jagiełłom ja) 11.7. 
200 m: Lipkę (Jagiellon ja) wyrównał rekord okręgu 24 
sekundy. 400 m: Lipkę 53.5. 800 m: Pruszkowski (Spar
la) 2:05.1. 1500 m: Strzałkowski (Jag.) 4:13. 5000 in:
Strzałkowski bije rekord okręgu 15:45.4. 10.000 in: zwy
cięża Półtorak, osiągając czas 33.24, bijąc w ten sposób 
swój własny rekord okręgu.. Jest to dotychczas najlepszy 
czas w Polsce w tym sezonie

Skolk w dal: Sawiski (Grodno) 6.31 m. Skok w zwyż: 
Gierdtta (WKS., Grodno) 1.65 m. Trójśkok: Sawicki (Gro 
dno) 11.83 ni.

Oszczep: iGerutta 47.20 m. Dysk: Sawicki 38.01 ni. Ku- 
ta: Gierutla 12, 31.2 m. Kula oburącz: Gierutla pobił 
rekord okręgu 22.9.

Panie: 60 ni: Tokarzewticzówna (Jag.) 8.6. 100 in: Toka- 
rzewiczówna 13.8. 200 m: Ttfkarzewiczówna 29.8. 800 m: 
Alelówna 3.55.9.

Sitak w dal: Tokarzewiczówna 4.68 m. Skok w zwyż: 
Dąbrowska (Legjon, Łomża) 1.33 ni. W dal z miejsca: 
Warnecka 2.13 ni.

Kdla oburącz: Dąbrowska bije rekord okręgu 17.15 ni. 
Dysk: Dąbrowska 28.61 ni.

yWiiiiki naogół są słabe, iz powodu nieobecności Luek- 
bausa i Kucharskiego, przebywających obecnie we Flo
rencji, oraz innych czołowych zawodników i zawodni
czek, którzy są obecnie na obozach letnich. Z lego też 
powodu nie odbył się szereg innych konkurencyj.

Drużyny piłkarskie szkól średnich Śląska, które rutegruly u> dn. Ki hm. spotkanie między Katowicami a Król. Ilutg. Ra lewo stoi drużyna Katowic, no prawo zespól Kr. fiuty
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Z BOISK PIŁKARSKICH.
Warszawa, 17 czerwca, (tel.) Mistrz, kl. A.: Znicz — 

Marymont 3:2 (2:1), Skra—Drukarz 3:1 (1:9), Pwalt- Po
lonia Ib 4:0 (1:0). Warszawianka Ib—Legja Ib 7:0 <2:01. 
Skoda—Orkan 2:0 (0:0), Elektryczność--Hapoel 2:1 (2:0). 
Orzeł—Barkochba 3:0 (w. o., Znicz—Marymont 3:2 (2:1).

W grupie robotniczej zasadnicza walka rozegra się mię
dzy Gwiazwdą i Skrą, a w grupie ogólnej prowadzi lV«r- 
szawianka przed Pwattem, Skodą i Łegją Ib. W sobotę 
w meczu tow Gwiazda zremisowała z I p. lei. 1:1 (1:1).

Poznań, 17 czerwca. AV sobotę rozegrano „derby" pił
karskie Poznania między prowadzącemi w mistrzostwie 
drużynami Legji i HCP. Wygrała Legja 4:0 (2:0). Na za
wodach zebrało się ok. 5000 widzów. Sędzia p. Toma
szewski.

Bielsko, 17 czerwca (Tel). BBSV, który zarządzeniem 
dyrekcji policji w Bielsku w ubiegły wtorek został za
wieszony w czynnościach za nieprawne sprzedanie swego 
boiska, celem uniknięcia spłaty swych długów, uzyskał z 
dyrekcji policji wyjątkowe zezwolenie na rozegranie za
wodów z KS Orzeł (Katowice).

BBSY—KS Orzeł (Katowice) 4:1 (4:0). Gra toczyła się 
przy stałej przewadze BBSV, dla którego bramki strzelili 
Wagner, Ksol, Rolnik i Rzepuś. Dla Orła — Kopy. Sędzia 
p. Kania ze Świętochłowic.

Zawody towarzyskie: BKS (Biała)—DFC Sturm 3:1 
(2:1). Zasłużone zwycięstwo BKS. Bramki dla BKS zdo
byli: Woźniczka (2) i Honia. Sędzia p. Biernacki.

Hakoah—Biała-Lipnik 4:0 (1:0). Bramki dla Hakoahu 
zdobyli: Kalfuss (2), Mehl i Grundwerk. Sędzia p. Blabut.

Żywiec, 17 czerwca (Tel). Mistrz. Ligi śląskiej: Kosza
rawa—Naprzód (Lipiny) 2:2 (0:2). Koszarawa grała sza
lenie ambitnie i na powyższy wynik zasłużyła w zupełno
ści. Bramki dla Koszarawy zdobył Ostrowski (2), a dla 
Naprzodu Piec i Kania z karnego. Sędzia p. Posner.

Jasio, 17 czerwca (Tel). Mistrz, kl. B: Makkabi (Ja
sło)—Mościce 1:1 (1:1). Bramkę dla Makkabi strzelił 
Springer, dla Moście Szygóra. Sędziował p. Tarnowski.

Toruń, 17 czerwca (Tel). Sokół (Bydgoszcz)—PKS 29 
5:2 (2:0). Bramki dla Sokoła strzelili Piechocki, Kędzier
ski (2) i Pikies (2), dla PKS Aseld i Duchnicki. Sędziował 
p. Gumowski.

Równe, 17 czerwca (Teł). Mecze o mistrz, kl. A na Wo
łyniu: Pogoń (Równe)—Hakoah 4:0 (1:03. BKS (Rów
ne)—WKS (Łuck) Od). W Łucku: WKS (Łuck)- WKS 
(Równe) 2:1 (0:0). We Włodzimierzu: Amatorzy (Włodzi
mierz)—Hnsmonen (Kowel) 1:2 (0:1).

Wskutek zamknięcia boiska w Kosopolu przez komisa
rza wołyńskiego OZPN Bobera odbyły się w Równem za
wody o mistrz, kil. B pomiędzy Strzelcem (Janowa Doli
na) i Trampeldorią (Kostopol), które zakończyły się zwy
cięstwem Strzelca 1:0. .

Łódź, 17 czerwca (Tele). Sensacyjną porażkę poniósł 
leader tabeli ŁTSG w spotkaniu z VVKS 1:2 (0:1). Union 
Touring—Makkabi 4:0 (1:0). Strzelecki KS—Kaliski l(S 
3:0. Wima—Hakah 4:2. ŁKS l-B—Widzew 4:3.

Katowice, 17 czerwca (Tel). KS „06“ (Załęże) grało o 
mistrzostwo Ligi śląskiej z KS Dąb. Po bardzo zaciętej 
walce zwyciężył Dąb 1:0 (0:0). Bramkę dla zwycięzców 
strzelił Herman. Sędziował p. Richter.

Chropaczów, 17 czerwca (Tel). Mistrzostwa Ligi ślą
skiej: Czarni—Śląsk (Świętochłowice) 3:7 (1:3). Dzięki te
mu zwycięstwu Śląsk może uzyskać drugie miejsce. KS 
Polonja—KS Świętochłowice 6::0.

Siedlce, 17 czewrca (Tele). Strzelec l-B—AZS Lublin 
4:2 (3:1). Mistrz, kl. A. Bramkidla Strzelca zdobyli: Ko- 
kalski (2), Ciaszek i Zaremba. Dla AZS-u Ostrowski i Ber- 
wicz. Sędziował Kotlarski.
Wyniki piłkarskie.

Wilno, 17 czerwca (Tel). W pierwszej turze tabela mi
strzostw ułożyła się nast.: 1) W'A'5 Śmigły 12 pkt., 2) Og
nisko KPW 10 pkt., 3) Drukarz 7 pkt., 4) Makkabi wi
leńska 5 pkt., (i) ŻAKS 4 pkt., 7) WKS Lida 2 pkt. i 
ostatnie miejsce Makkabi Baranowicze 2 pkt.

W rozgrywkach drugiej tury Ognisko pokonało w Lidze 
drużynę PKS 3:5 (3:0). Drukarz zwyciężył walkowerem 
Makkabi baranowicką 3:0, a w meczu towarzyskim prze 
grał z Makkabi wileńską 2:3 (0:2).

Tarnów, 17 czerwca (Tell. Mistrz, kl. B: Sandecja— 
ZMS 3:0 (ld)). Bramki dla zwycięzców strzelili: Łukasik 
(2) i Węglowski. Sędziował p. Gawęda. Czarni (Jasło) — 
Samson 3:2 (3:2). Bramki dla Czarnych strzelili: Pielar 
(2) i Drożyna, dla Samsonu: Reiber (2). Sędziował p. Sa- 
dzik (Kraków). Tarnouia 11—Ki pp. 2:1 (1:1). Drużyna 
wojskowych zeszła z boiska. Sędziował p. Rutkowski. — 
Me'al—Gwiazda (Stern) 4:3 (2:1).

. * * *
Kopenhaga, 17 czerwca (tel.) Międzynarodowy mecz 

piłkarski Szwecja—Danja, rozegrany tu w niedzielę, za
kończył się zwycięstwem reprezentacji szwedzkiej w sto
sunku 5:3 (3:2).

Berlin, 17 czerwca, (tel.). IFC (Norymberga)- Victoria 
<Berlin) 2:1, Schalke—Mannheim 5.2.

W Mannheimie: mecz międzynarodowy: Południowe 
Niemcy—Paryż 4:2.

Oerebro, 16 czerwca (Tel). Piłkarska drużyna Tennis 
Borussia z Berlina rozegrała w Oerebro mecz z FC Oere
bro. Zwycięstwo odniosła drużyna szwedzka 3:2 (2:0).

ligo lwowska.
lwów, 17 czerwca, (tel.) W rozgrywkach o mistrzostwo 

lwowskiej ligi piłkarskiej odbyły się w niedzielę następu

jące spotkania: Lechja—Świteź 1:0. Bramkę dla Lechji 
zdobył Szusterszyc. Sędzia p. Sawaryn. Pogoń Ib—II So
kół 4:2 (1.2). Bramki dla Pogoni zdobyli: Borowski (3) 
i Kunach (1), dla Sokoła Wróbel, jedna „samobójcza'.

Po uwzględnieniu wyników osiągniętych na prowincji: 
Hasmonea—Ognisko 3:2, Resouia—Czarni 1:0 i Polonia— 
Ukraina 5:1, kolejność tabeli mistrzowskiej lwowskiej ligi 
okręgowej jest następująca: I) Resosia 13 p.. sl. bramek 
15:6. 2)Pogoń Ib 12 p. (15:10), 31 Polonja 11 p. (22:13), 
ll Czarni 9 p. (13:5), 5) Lechja 6 p. (10:1-1), 6) Ukraina 
i» p. (14:21), 7) 11 Sokół 4 p (7:14), 81 Hasmonea 3 p. 
(4:3). 9) Świteź 3 p. (5:18), 101 Ognisko 1 p. (3:4).

Krakowska piłka nożna.
Kraków. 17 czerwca. W rozgrywkach kl A toczy się 

nadal zacięta walka, przyczem prowadzi nadal pewnie 
drużyna Grzegórzeckiego, spadkiem zagrożona jest powa
żnie drużyna Makkabi. Wyniki zawodów w kl. A:

Grezgórzecki—Makkabi 4:2 (2:2). Bramki dla zwycięz
ców uzyskali Strugała (2), Haber i Krępel, dla pokona
nych Spira. Sędzia p. Berwald. I egja—Krowodrza 1:1 
ta l,. Bramkę dla Krowodrzy zdobył Róg, dla Legji Mytar. 
Sędzia p. Schneider. Olsza—Zwierzyniecki 0:0. Sędzia p. 
Slawikowski. Korona—Tarnouia 5.2. Bramki dla Korony 
uzyskali Szary (2|i, Stankosz (2) i Kochański, dla Tar- 
novji: Żabno. Sędzia p Kochanek. W’uio.’f- Wida Ib 2:1 
(2:1). Zawody o puhar KZOPN zakończyły się zasłużonem 
zwycięstwem drużyny wojskowych, dla których bramki u- 
zyskali: Wróbel i Stupiński, dla Wisły: llabowski. Sdzio- 
wał p. Pasek.

Mistrzostwa kl. B.: ZFG—Siła 0:0 (1:0). Polonia—Pa
llia 3:0 (2:0). Nadwiślan—Czarni 3:0 <2:0), Sparła—Ju
trzenka 5:0 (1:0). Unja—Hakadur 6.0 (2.0). Ilagibor—■ 
Hakoah 0:0. Łobzowianka—Orlęta 4:0 (3:0).

Mistrzostwa kl. C.: Wolanka—Gwiazda 2:1 (2:1;. Za-

Początek gier o
Budapeszt, 16 czcąwca (tel.) Tegoroczne rozgryw

ki o puhar Mitropa zostały rozpoczęte meczem 
miedzy Hunyarią (Budapeszt) a Sławą (Praga). 
Czesi okazali się lepszą drużyną i odnieśli zasłu
żone zwycięstwo 5:4 ((4:3). Mecz zebrał 6.000 wi
dzów. Mecz rewanżowy odbędzie się 24 b. m. w 
Pradze.

Wiedeń 16 czerwca (teL) W sobotę rozegrano 
we Wiedniu mecz o puhar Mitropa między Ujpesti

Wieści z zagranico.
Praga, 16 czerwca (Tel.). Na miejscowych zawodach 

lekkoatletycznych znana w Polsce zawodniczka Koubko- 
va, która w r. ub. pokonała Walasiewiczówną, pobiła re
kord świata w biegu na 800 ni, uzyskując czas 2:16.4. Do
tychczasowy rekord na tym dystansie wynosił 2:16.8 i 
należał do Niemki Rudtke-Batschauer, która ustanowiła 
go w r. 1928 na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie.

Nowy Jork, 17 czerwca, (tel.) Znany biegacz amerykań
ski Eastman ustanowił na zawodach w Princetown nowy 
rekord światowy na dystansie 880 jardów w czasie 
1.49.3

W San Francisco padł również nowy rekord światowy 
w biegu na 1 milę, ustałoy przez Cuaninga w czasie 
4:06.7.

Kopenhaga, 16 czerwca (Tel). W piątek rozpoczęto w 
Kopenhadze finałowy mecz tenisowy między Danją a 
Szwecją o puhar Północy. W pierwszym dniu Szwecja 
uzyskała prowadzenie 2:0, gdyż Oestberij pokorni! Ulricha 
6:2, 2:6, 6:0, 9:7, a Schroeder zwyciężył Jacobsena 6:1, 
6:4, 6:4. W drugim dniu Szwedzi Oestberg i Schroeder 
bijąc parę duńską Ulrich i Plougman 3:6, 8:6, 6:2, 4:6, 
6:2, zapewnili zwycięstwo dla Szwecji, które tem samem 
zdobyła już puhar Północy na rok bież.

Barcelona, 17 czerwca (Tel). W odbytym tu w nie
dzielę wielkim międzynarodowym wyścigu samochodo
wym o wielką nagrodę klubu Penya—Rhin na trasie 270 
km zwycięzcą w kategorji ciężkich wozów został wioski 
kierowca Yarzi (Alfa-Bomco) w czasie 3:33.06 — 104.510 
km/godz.

Berlin, 17 czerwca (tel.). W wyścigach samochodowych 
w Kesselberg w kategorji ciężkich wozów zwyciężył kie
rowca berliński Hans v. Słuek (Aulo - Union) w czasie 
3:44, osiągając przeciętną szybkość 80.4 km. na trasie 5 
km. Drugie miejsce zająt Brauchitsch na Mercedes-Benz.

W cięższej kategorji motocykli do 1.000 ccin. zwyciężył 
Bauhoffcr (Monachjum) na DKW. w czasie 3:57.3.

Londyn, 17 czerwca (Tel). Doroczny turystyczny wy
ścig motocyklowy o puhar Anglji w grupie senjorów dla 
maszyn 500 cm przyniósł zwycięstwo zawodnikowi Gut- 
hrie‘mu na „Norłonie" w czasie 3 godz. 23 min. 10 sek. na 
trasie długości 264 godz. co daje średnią szybkość na go-

Paryż, 17 czerwca (teł.). W niedzielę odbyły się na 
tutejszym torze Buffalo międzynarodowe wyścigi ko
larskie o wielką nagrodę Europy. W ogólnej klasyfika
cji wyścigów, składających się z 4-ch biegów pościgo
wych i biegu pojedyńczego na 10 km., zwyciężyli bracia

trzuwianka—Z.TS 4:0 (2:0). Maraton—Leg jon 2:2 (1:0). 
Tor—Warna 3.1.

Wisła (jun.)—Krowodrza (jun.) 11dl Niepokonana dru
żyna juniorów Wisły, po wspaniałej grze wygrała z am
bitną drużyną Krowodrzy. Łupem bramek podzielili się: 
Obtułowicz II (4), Gracz (2), Giergiel (3, i Henek (2). Sę
dzia p. Ławnik. Gra najmłodszej drużyny Wisły wzbudziła 
na widowni wielki aplauz.

Brygada mistrzem 
podokręgu częstochowskiego.
Częstochowa. 17 czerwca (tel.). Zawody piłkar

skie o mistrzostwo klasy A: Turyści (Częstocho
wa) — Warta (Zawiercie) 7:2 (2:1). Decydujący 
mecz o spadek do klasy B. Bramki dla Turystów 
zdobyli Cichecki (3), Kaczmarek (2),: Jędrkiewicz 
1 i Jagusik, dla Warty Sobiehard i Kostarbiń- 
ski. Sędziował p. Śliwezyński. Częstochówka — 
Wictoria 1:1 (1:0), sędziował p. Herman, w Bie
luniu: Brygada (Częstochowa) — Legja (Wieluń) 
l:t (0:1).

W niedzielę zakończyły się rozgrywki o mi
strzostwo klasy A. podokręgu częstochowskiego. 
Mistrzem została Brygada uzyskując 21 punktów 
na 12 gier. Dalsze miejsca zajęły kluby: Często
chówka 14 pkt., Vietoria 11 pkt., Legja 11 pkt., 
Skra 10 pkt., Turyści 9 pkt.. Warta 4 pkt. Pozo
stałe mecze Vietoria — Warta i Skra — Legja 
odroczono na termin późniejszy, albowiem spot
kania te nie wpłyną już na ostateczne ukształto
wanie się tabeli. Do klasy B spada więc Warta 
(Zawiercie) b. mistrz okręgu.

O mistrz, kl. B.: Myszków — Makkabi 1:1 (1:0). 
Orlę — Gwiazda 12:0 (3:0), Brygada II — Często
chówka II 3:2, Skra II — Turyści II 3:0. Mistrzo
stwo klasy B podgrupy częstochowskiej zdobył 
Myszków, który rozegra finałowy mecz o wejście 
do klasy A z mistrzem radomskim i rezerwową 
Wartą z Zawiercia. (Mecz towarzyski: Fortuna 
(Piekary — Błyskawica (Częstochowa) 5:1 (1:0).

puhar „ Mitropa “
(Budapesz) a ,.Austrją“. W meczu tym zwycięstwo 
odniósł Ujpesti 2:1 (2:1). Mecz rewanżowy odbę
dzie się 24 b. m. w Budapeszcie.

lFirdeń, 17 czerwca, (tel.) Adinira—Napali 0:0.
Budapeszt, 17 czerwca, (tel.) Ferencuaros- -FAC 8:0.
Turyn, 17 czerwca, (teł.). Juuentus—Teplitzcr FC 4:2.
Bolonia, 17 czerwca, (tel.) FC Dolnymi—T.ocskay 2:0.
Kladno, 17 czerwca, (tel.) Ambrosiana --S/Ć Kladno 1:1.

Wabst (Francja) z 2-,ma p. przed por. Brec i Grassiu 
4 P

Wiedeń, 17 czerwca, (tel ). W niedzielę odbył się w Wie
dniu międzynarodowy meeting pływacki, który dał nast. 
wyniki:

W konkurencji mężczyzn: 200 m stylem klasycznym: 
U Ilelzl (Austrja) 2:57, 100 m. stylem dowolnym: 1) Ćzik 
(Węgry) 1:00,2, 200 m. stylem dowolnym: 1) Lengyel 
(Węgry) 2:25.2, sztafeta 3x100: 1) Ewask (Austja) 3:41.4.

W konkurencji pań: 100 m. na wznak: I) Ziminerninnn 
(Holandja) 1:25, 100 m. stylem klasycznym: 11 Werfhei- 
iner (Austrja) 1:29.7, 200 m. stylem dowolnym:!) den 
Onden (Holandja) 2:30.4, 2) Szramek (Berno) 2:47.8, no
wy rekord czechosłowacki.

-------- §08--------
W MECZU O DRUŻYNOWE MISTRZOSTWO POLSKI 

W TENISIE AZS. Warszawa pokonał Union Touring 
(Łódź) 6:1.

MECZ O MISTRZOSTWO DRU2YNOW’E POLSKI 
W' TENISIE POMIĘDZY ŻOLIBORZEM (W'ARSZAWA) 
A JAGIELLONJĄ (BIAŁYSTOK), rozegrany w Białymsto
ku, zakończył się. zasłużonem zwycięstwem Jagiellonji 
4:3.

W bieżącym tygodniu radjosłuchaczy sportowców za
interesować powinien wywiad ref. sport, red. J. WTo- 
darkiewieza z prezesem Polskiego Związku Towarzystw 
Kolarskich p. Romualdem Langiem na temat turystyki 
kolarskiej. W wywiadzie tym będzie mowa o Wartości 
roweru jako sprzętu turystycznego, oraz o aktualnym 
konkursie Polskiego Radja na najpiękniejszą wycieczkę 
kolarską, zorganizowaną pod hasłem: rowerem i na
rowerze po Polsce*.

W dziale odczytowym na tydzień bieżący zaprojekto- 
wirne są nast. audycje sport.: we wtorek 19 bm. o godz. 
19 rozgłośnia wileńska nada odczyt p. Łucznika p. I.: 
„Trudniejsze wycieczki wodne"; we czwartek 21 bm. 
godz. 21.02 rozgłośnia krakowska-nada odczyt red. Dłu- 
goszewskiego p. t.: „Wioślarstwo jako sport dla młodzie
ży szkolnej"; w sobotę 23 bm. o godz. 19-ej rozgłośnia 
katowicka nada oczyl prof. Górskiego p. I.- „Składa
kiem po Suwalszczyżnie".
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