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SIŁA I ZDROWIE
Dodatek tygodniowy „Słowa Pomorskiego"

IV. bieg naprzełaj o puhar

„Słowa Pomorskiego“
odbędzie s e w Toruniu w niedziele 3 czerwca 1928 r.
1) IV bieg naprzełaj o puhar „Słowa Pomorskie
go“ odbędzie się w Toruniu w niedzielę, 3 czerwca
1928 roku.
2) Udział w biegu mogę brać wszyscy obywate
le Rzplitej Polskiej, którzy ukończyli 18 rok życia.
3) Miejsce startu i mety ogłoszone będzie przed
biegiem.
4) Przestrzeń biegu wynosi około 4 500 m,
5) Każdy zawodnik musi być ubrany w spoden
ki 1 koszulkę dowolnego koloru; obuwie obowiązuję.
6) Podczas biegu obowiązuje regulamin PZLA.
7) Zawodnik, który pierwszy przerwie taśmę na
mecie, zdobywa przechodni puhar srebrny, ofiarowa
ny przez redakcję „Słowa Pomorskiego", oraz na
własność zloty sygnet pamiątkowy.
8) Puhar staje się własnością zawodnika po
trzykrotnem zdobyciu, niekoniecznie zrzędu. Nazwi
sko zwycięzcy zostaje wyryte na puliarze.
9) Następnych 10-ciu otrzymuje medale pamiąt
kowe.

Bilans sportowy naszych
jeźdźców w Nicei.
W roku bieżącym do Nicei wyjechał zespół ofi
cerski w następującym składzie: ppłk. Rómmei Ka
rol, mjr. Dobrzański Henryk, rtm. Królikiewicz Adam, por Szosland Kazimierz, por. Zgorzelski Wła
dysław. por. Sałęga Jan, por. Gzowski Kazimierz
i por. Pieczyński Bolesław.
Zespół powyższy zabrał ze sobą 18 koni.
Jeźdźcy nasi brali udział w 12 konkursach hip
picznych i jednym szampjonacie konia, zdobywając
27 nagród, w czem Puhar Narodów 1 11 wstęg.
Nagrody poszczególne dzielą się następująco:
Pierwszych nagród, w czem Puhar Narodów —
cztery, cztery drugie, jedna trzecia, trzy czwarte,
cztery piąte, dwie szóste, dwie siódme, trzy dzie
wiąte, dwie dziesiąte, jedna dwunasta, jedna trzy
nasta.
W zawód, nicejskich brały udział zespoły jeźdź.:
Francji, Belgji, Anglji, Szwajcarji 1 Hiszpanjl.
Zwłaszcza wyjątkowy był dobór jeźdźców i koni w
drużynach zagranicznych. Przygotowanie sporto
we tak jeźdźców, jak i koni stało na bardzo wyso
kim poziomie. Jak zwykle, zespoły posiadały wy
soką klasę koni. Polski zespół, jak widać ze spisu,
•kładał się w połowie ze starszych, wypróbowanych
ieźdźców, świetnych zwycięzców z poprzednich kon

10) Zgłoszenia do IV biegu „Słowa Pom.“ nad
syłać należy do dnia 1 czerwca do redakcji „Słowa
Pom." w Toruniu, ul. św. Katarzyny 4, lub do filjainej redakcji „Słowa Pom.“ w Grudziądzu, ul. Mic
kiewicza 22.” Do zgłoszenia dołączyć należy 50 gr,
wpisowego (można w znaczkach pocztowych).
Poprzednie 3 biegi o puhar „Słowa Pom.“ zgro
madziły za każdym razem pokaźną liczbę zawodnb
ków nie tylko z Pomorza, ale i z innych dzielnie
Polski. W roku 1924 puhar zdobył pluton. Józef
Waligórski z 57 p. p. w Inowrocławiu, w r. 1925
— p. Bronisław Szwarc z klubu sport „Warta”
w Poznaniu, w r. 1927— p. Marjan Sarnacki a
klubu sport. „Warszawianka" w Warszawie. (W ro
ku 1926 bieg nie odbył się).
Spodziewać się należy,' że i tym razem lekko
atleci pomorscy, a zwłaszcza „sokoli", którzy rok
rocznie b. licznie bieg „Słowa Pom." obsadzali, po
śpieszą zgłosić swój udział. A im wcześniej, ten»
lepiej. Nie odkładać na ostatnią chwilę!

kursów 1 jeźdźców młodszych, którzy sądząc z wy
ników tegorocznych zawodów, rokują nadzieje na
przyszłość.
Zdobycie Puharu Narodów wysunęło nasz zespół
jeździecki na tegorocznych zawodach międzynarodo
wych w Nicei na pierwsze miejsce. Ponieważ Puhar
Narodów został już przez Polaków raz zdobyty w ro
ku 1925, zdobycie go w roku bieżącym sprawi, że
w roku przyszłym walka o niego w Nicei będzie na
der gorąca.

Zegar boiskowy.
— Jak długo grają? Daleko do końca? W któ
rej minucie padł gol?
Oto pytania, które padają niemal podczas każ
dego meczu piłkarskiego, na trybunach, w lożach,
wśród tłumu widzów, zalegającego boisko.
Niekiedy z nad morza głów zrywa się inny ok
rzyk bardziej gorączkowy i porywczy;
— Czas! Sędzia, czasi Czas!
Wyciągamy zegarki, patrzymy, pytamy sąsia
dów:
— Ile jeszcze minut do końca? Czy zdołają wy
równać? Czy utrzymają zwycięstwo przy sobie?
Cóż z tego, kiedy zdarza się, że każdy zegarek
pokazuje inną godzinę.
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A przecież czas gry nie jest żadną tajemnicą,
dla nikogo nie powinien stanowić sekretu, każde
mu może i powinien być znany i wiadomy.
Służą po temu specjalne, wielkie zegary boisko
we, wykazujące każdą minutę z 45-ciu pierwszej
i drugiej części gry.
Zegary takie nie są nowością na boiskach za-granicznych. W Polsce używa podobnego czasomie
rza „Wisła" krakowska, na której placu ustawiono
zegar boiskowy przed rokiem.
Zegar boiskowy umieszczony jest tak, że znaj
duje się w polu widzenia publiczności, a nawet gra
czy, co dla ich akcji nie jest oczywiście obojętne.
Obsługa zegara jest bardzo prosta. Sam me
chanizm przechowywany jest w budynku klubu i
na czas meczu bywa przynoszony stamtąd na boi
sko.
Zegary boiskowe produkuje światowej sławy wy
twórnia „Omega". Wartość zegara boiskowego wy
nosi z górą 20Ó0 zŁ

Zawody sportowe 3 maja
w Toruniu.
Pod przewodnictwem p. płk. Wolszlegiera d-cy
baonu balonowego odbyły się na stadjonie wojsko
wym zawody sportowe przy bardzo licznym udziale
zawodników tak cywilnych jak i wojskowych. Ogólem wzięło udział około 300 zawodników w tem 10
pań, 57 cywilnych i 205 wojskowych zawodników.
Wyniki.

Panie.

Bieg 80 m.: 1. Gędziorowska TKS 11.1 sek., 2.
Ostrowska TKS., 3. Korzeniowska TKS.
Rzut oszczepepa: 1. Korzeniowska TKS.
14.70 mtr., 2. Szymańska TKS 19.80 mtr.
Panowie.

Bieg 100 mtr. Startuje 58. 1. pchor. Wil O. S.
A. 12.1, 2. Swinarski G. K. S. 12.2.
B i e g 800 mtr. Startuje 67. 1. Rosmann G. K. S.
i27", 2. Zielke G. K. S.
Bieg naprzełaj 3500 mtr. Startuje 57. 1.'
pchor. Hnatyk O. S. A. 8'55“, 2. Dondolewski Pepege.
Rzut oszczepem. Startuje 35. 1. Madalińaki 8 dyon A. P. L. 44.63 mtr., 2. pchor. HrychoroWicz O. S. A. 43.49 m.
Rzut dyskiem. Start. 22. 1. Plut. Grzywińąki 8 p. sap. 35.16 m. 2. Sierż Kałuża 4 p. lotn.
81.02 m.
Pchnięcie kulą. Start. 37. 1. Plut. Grzywińskl 8 p. sap. 11.70 m. 2. Rolewski G.K.S. 11.20 m.
Rzut granatem. Start. 65. 1. Bomb. MadaMński 68.55 m. 2. Sierż. Kałuża 66.63 m.
Skok wzwyż. Start. 42. 1. Łuczak G. K. S.
1.70 m.l 2. Hrychorowicz O. S. A. 1.65.
Skok wdał. Start. 41. 1. Plut. Suszyński 63
pp. 5.54 m. 2. Plut Grzywiński.
Skokotyczce. Start. 19. 1. pchor. Hrychoro*wic O. S. A. 2.90 m. 2. Sierż. Hajdysz baon bal.
8.70 m.
BlegkolarskiO kim. 1. Kowalski Sokół To
ruń 15 min. 2. Weiwer Sokół Toruń. 3. Cieniński
Sokół Toruń.
Piłka nożna. WKS Gryf komb. — 4 p.
lotn. 3:0.
Siatkówka. GKS. — WKS. Gryf 30:21.
Odbył się również pokaz szermierczy, walczyły
f. ParyPo zawodach nagrody rozdał p. płk. Wolszlegier.
Zawodnicy zwycięzcy otrzymali 14 cennych nagród
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honorowych, 12 żetonów i 30 dyplomów.
Publiczności około 2000 osób.
Turniej tennlsowy TKS w dniu 3. maja dał na
stępujące wyniki:
Gra pojedyńcza panów: 1. Herdegen. 2.
Zaremba.
Gra podwójna panów: 1, Herdegen—Fr.
Błoch. 2. Zaremba—Szuman.
Gra pojedyńcza pań: 1. Sielankowa. 2,
Zarembina.

IFC.-TKS. 5:3 (3:0).
TKS. wyjechał do Kotawic w nieco osłabionym
składzie, bez Józefa Cieszyńskiego, który w tym
dniu wstępował w związki małżeńskie, na skrzydle
grał Rutkowski. Przy pięknej, słonecznej pogodzie
wobec 2000 widzów rozegrał TKS swoje 5-te zrzędu
ligowe zawody, przegrywając do drużyny lepszej,
która zdecydowanie kroczy na czele tabeli mi
strzostw.
TKS rozpoczyna przeciw silnemu wiatrowi. W 3
m. po pięknej kombinacji Suchocki II oddaje Gu
mowskiemu Pawłowi, a ten głową strzela na bram
kę, piłka jednak przechodzi ponad poprzeczkę. Ataki IFC. zatrzymują Bię na dobrze grającej obronie
TKS-u, również bramkarz Lewandowski wyłapuje
szereg groźnych strzałów. Przebój Janka Suchoc
kiego kończy się strzałem z 5 mtr. na aut. Gra wy
równana, TKS. mimo przeciwnego wiatru doskonale
stawia czoła atakom gospodarzy, utrzymując do 41
minuty wynik bezbramkowy. W 41 minucie Stogowski Zatrzymuje ręką piłkę, wolnego z przeszło
20 metrów strzela Geisler, piłka niskim szczurem mi
mo interwencji bramkarza, który ją już miał w rę
kach wchodzi do bramki. Sten 1:0. W następnej mi
nucie skonsternowani tekaesiacy otrzymują drugą
bramkę z przeboju Kozoka, a tuż przed końcem Geisler wykorzystuje błąd obrońców i podwyższa wynik
na 3:0.
Po przerwie obraz gry się zmienia na korzyść
TKS-u, który ujmuje inicjatywę w swoje ręce, obro
na stoi prawie na połowie boiska, a atak gniecie for
malnie. W 50 m. strzela Stogowskl pierwszą bram
kę z rzutu wolnego. W chwilę później schodzi z bo
iska Paweł Gumowski, który przy główkowaniu roz
bił sobie okulary. TKS. stale atakuje uzyskując 3
po sobie następujące rogi, których jednak nie potrafił
wykorzystać. W 56 m. Obrębski wysuwa piłkę Stogowsklemu, a ten strzela nieuchronnie drugą bram
kę dla TKS-u. Stan 3:2. Niedługo potem ma TKS.
pewną sytuację na wyrównanie, Stogowskl przebija
Bię w doskonałym stylu, przypominającym jego daw
ne przeboje, pudłuje jednak z 5 mtr. Teraz inicja
tywa znów należy do gospodarzy. Prawe skrzydło
IFC. ciągnie do samej linji autowej i centruje, a nad
biegający Joszka dobija piłkę prawie na linji bram
kowej, uzyskując czwartą bramkę. Stan 4:2. Teraz
wraca Paweł Gumowski, atak kombinuje nieźle w
rezultacie czego udaje się TKS-owi zdobyć trzecią
bramkę z kombinacji Suchocki Janek — Stogowskl
— Gumowski Paweł, ten ostatni silnym strzałem
plasuje piłkę w lewy róg. TKS. znów gniecie, a IFC.
stosuje taktykę defensywną. W tym okresie stwa
rza się bardzo pewna sytuacja na wyrównanie, mia
nowicie za nastrzeloną rękę Wieczorka dyktuje sę
dzia rzut karny, strzelony przez Cieszyńskiego Le
ona, piłka jednak słabo strzelona, zniesiona wiatrem
przechodzi obok bramki na aut. Speszony tem Cie
szyński nie potrafi grać dalej skutecznie, umożliwi»-
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jąc Kozokowi zdobyć Jeszcze jedną bramkę dla IFC,
ustalającą wynik na 5:3.
Na chwilę przed tą ostatnią bramką zdarzył się
przykry wypadek: złamania nogi przez Geislera, jed
nego z najlepszych graczy IFC., mianowicie uderzył
on z całej siły nogą w stopę Suchockiego I w chwili,
gdy ten odbijał piłkę z powietrza, Gelsler upadł,
poczem odwieziono go do szpitala.

Kronika sportowa.
PIŁKA NOŻNA.
Warszawianka—Śląsk lrtł (#:•). Mecz o mistrzo-

swo Ligi w Katowicach zakończył się wbrew prze
widywaniom bardzo nieznacznem zwycięstwem War
szawianki, przyczem jedyna bramka padła w 86-eJ
minucie gry po przeboju Luxenburga II. Warsza
wianka górowała nad przeciwnikiem techniką i star
tem, Najlepsi Domański i Wróblewski, w drużynie
śląskiej Palka i Mrozek. Sędziował p. Bira z Łodzi.
Pogoń- Cracovia 3:2 (0:2). Mecz o mistrz. Ligi
we Lwowie przyniósł zwycięstwo gospodarzom, mi
mo, że Cracovia do przerwy prowadziła 2:0, mając z
początku znaczną przewagę. Pogoń wykazała grę
niezwykle ambitną w spotkaniu z dawną rywalką.
Bramki dla Pogoni zdobyli Bącz 2 (1 z karnego) 1
Garbień z wolnego, dla Cracovii Rusinek i Gintel.
Sędzia p. Raettig z Lodzi. Widzów około 7000.
Turyści Legja 3:1 (0:1). Mecz o mistrzostwo Li
si w Lodzi zakończył się nadspodziewanie porażką
Legji do Turystów, będących w tym sezonie jednym
z najsłabszych zespołów w Lidze. Turyści po przerwie grali doskonale, wykazując dużo techniki i or
ientacji. Bramkę dla Legji uzyskał Nawrot, dla Tu
rystów—Stolarski, Kulawiak i Michalski II. W Le
gji zawiódł atak, dobrze natomiast grał Adamo
wicz.
Warta—Hasmonea 2:0 (2:1). Mecz o mistrzostwo
Ligi w Poznaniu zakończył się nierozegraną, przy
czem bramki dla Warty zdobyli Staliński i Spojda, a
dla Hasmonei Steuerman i Szerfke II (samobójcza).
I. F. C. (Katowice) - Polonja 3:1 (1:1). Mecz
niedzielny o mistrzostwo Ligi zakończył się naogół
zasłużwiem zwycięstwem Górnoślązaków, jednak na
15 min. przed przerwą rezultat brzmiał jeszcze 1:1,
i Polonja przy grze lepszej i ambitniejszej mogła
wynik ten utrzymać do końca. Drużyna warszaw
ska grała nie gorzej,-niż na meczu ze Śląskiem, na
trafiła jednak na groźniejszego znacznie przeciwni
ka, gdyż IFC okazał się zespołem twardym i sku
tecznie grającym. Bramki zdobyli dla IFC Görlitz I,
Kozok II i jedna samobójcza, dla Polonji — Tupalski. Sędziował p. Lustgarten z Krakowa. Mecz ro
zegrano na boisku w Agrykoli w Warszawie.
Tabela ligowa przedstawia się następująco: 1)
I, FC. 15 pkt., 2) Polonja 11 pkt.. 3) Wista 10 pka,
4) Legja 8 pkt., 5) Warszawianka 7 p., 6) Cracovia
7 p., 7) Ruch 7 P-, 8) Warta 6 p., 9) Pogoń 6 p.,
10) Turyści 5 p., 11) Czarni 4 p., 12) Hasmonea 3 p.,
13) LKS 3 p., 14) Śląsk 3 p., 15) TKS 1 p.
W Gdańsku DFC pokonał Gedanię 2:0, Ostmark
•— Oliwa 3:0, BEV—Preussen 3:2, Hanza—Schupo 3:1.
LEKKA ATLETYKA.

Minima dla lekkoatletycznych mistrzów Polski.
Zarząd PZLA ustalił następujące minima, upoważ
niające do uzyskania tytułu mistrza na zawodach
o mistrzostwo Polski. Mężczyźni: 100 m. — 11 s.,
200 m. — 22.8, 400 m. — 51 s., 800 ra. — 1:59.8,
1500 m. — 4:08, 5 km. — 16:00, 10 km. — 33:20,
110 m. plotki — 16.2, 400 m. płotki — 57.6, 4X100 m.
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— 44.8, 4X 400 m. — 3:29, wzwyż — 175, wdał —
670 cm., tyczka — 3.45, trójskok — 13.10, ku'a —
12.60 (oburącz 22.50), dysk — 40 m. (oburącz 70 m.),
oszczep — 55 m. (oburącz 85 m.), młot — 34 m., pię
ciobój — 3300 pkt., dziesięciobój — 6300 pkt. Kobiety:
60 m. — 8,2, 100 m. — 13,2, 200 m. 29 s., 800 m. —
2,40, 80 m. płotki — 14 a., 4X100 m. — 55 sek., 4-^200
m. 2.00, wzwyż — 135 cm., wdał 470 cm., wdał z miej
sca — 225 cm, kula — 9 m. (oburącz 16 m), dysk —
30 m. (oburącz 50 m.), oszczep 30 m. (oburącz 49 m.),
pięciobój — 3300 pkt.
Poznań, 7. 5. Wyniki meczu kobiecego Śląsk—
Poznań (62:60) były następujące: 60 m. — Kasprza
*
kówna (8 s.) przed Brejerówną, 100 m. — Brejerówna 13.6 przed Kasprzakówną, 200 m. — Tabacka 28.8
przed Brejerówną, 1 km. Kilosówna 3.32 przed Poronówną, 4X75 mł Poznań 41.8, 800 m. płotki Musielewska 15.6 przed Peronówną, wzwyż — Frydrychówna i Ryssyówna po 130 cm., wdał — Czajówna
472.5 przed Brejerówną 457.5, dysk — Krótkówna
27.65, oszczep — Czajkówna 28.66, kuła Musielewska 8.47.
TENNIS.
Danja zwycięża Polskę 5:0 o Davis-Cup. W nie
dzielę, 6 maja, na korcie reprezentacyjnym Legji do
kończone zostały zawody o puhar Davisa Polska—
Danja, zakończone, jak było do przewidzenia, zdecydowanem zwycięstwem Danji. Spotkania niedziel
ne ubiegły pod znakiem przewagi Duńczyków, przy
czem wyniki techniczne były następujące: Petersen
— J. Stolarow 6:1, 6:0, 6:2 i Ulrich—Warmiński 6:4,
6:4, 6:0. Należy zaznaczyć, że Warmiński grał sła
biej, niż z Petersenem.
W ten sposób czwarte zkolei spotkanie Polski
w grach o puhar Davisa zakończyło się jej przegra
ną 0:5, naogół jednak klasa tennisistów Polski po
prawiła się znacznie.
Terminy turniejów tennisowych. Terminarz te
gorocznych turniejów tennisowych przedstawia się
następująco: 4—6. V mecz o puhar Davisa Danja—
Polska w Warszawie, 23—28. V — mistrzostwa War
szawy, 6—10. VI —mistrzostwa w Poznaniu, 14 —
17. VI — mistrzostwa wojskowe w Warszawie, 27.
VI — 2. VII mistrzostwa Krakowa, 5—9. VII turniej
Cracovii, 13—15, VII — turniej w Sopocie, 20- 22,
VII — turniej w Gdyni, 27—29. VII — turniej w Ciechocinku, 2—5. VIII — turniej w Jaśle, 9—12. VIII
— turniej w Zakopanem,11—15. VIII —turniej w Mi
lanówku, 15—20. VIII — turniej Jutrzenki w Krako
wie, 24—26. VIII — turniej w Częstochowie, 24—26.
VIII — mistrzostwa Wielkopolski, 28. VIII — 2.
IX — mistrzostwo Polski w Katowicach, 6—9. IX —
mistrzostwo Łodzi, 12—16. IX — turniej Legji, 13—
16. IX — turniej Pogoni katowickiej, 20—23. IX —
mistrzostwo Lwowa.
Mlędzyokręgowe mistrzostwo klubowe Polski ro
zegrane zostanie w roku bieżącym w sposób następu
jący. Rozgrywki okręgowe odbędą się w 4-ch gru
pach, a mianowicie: I grupa Warszawa i Łódź, II
grupa — Lwów i Lublin, III grupa — Kraków i
Śląsk, IV grupa — Poznań i Toruń. Rozgrywki w okręgach mają być ukończone do 15. 7. N(\tępnie od
będą się półfinały, przyczem grać będą zwycięzcy
grupy I-szej i 11-ej oraz zwycięzcy grupy III-ej 1 IVej. Potem odbędzie się finał, którego zwycięzca sta
nie do walki ostatecznej przeciwko zeszłorocznemu
mistrzowi klubowemu — Łódzkiemu L. T. K.
Światowy rozwój tennisa. Na ostatnim kongresie
tennisowym w Paryżu obliczono, że siła i liczebność
związków tennisowych podnoszą się coraz bardziej
na świecie.

S
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Do angielskiego związku tennisowego należy
¿50 000 osób, do niemieckiego 85 000 osób, Stany
Zjednoczone i Australja po 80 000, Francja 75 000. —
Wszystkie te związki należą do Międzynarodowego
Związku Tennisowego, co daje razem 570 000 zawod
ników i zawodniczek. Jest to pierwsza grupa tenni
sistów, najpoważniejsza. Do drugiej grupy zalicza się
Nową Zelandję 25 540 graczy, Kanadę 24 100, Afrykę
pot 19250, razem 08 890 graczy. W trzeciej grupie:
Włochy 15,000 Czechosłowacja 12700, Belgja 12 000,
Holandju 8750, Danja 8200, razem 56 650 zawodników.
Do czwartej grupy należą: Węgry 6000, Szwajcarja
5500, Hiszpanja 3300, Japonja 4600, Austrja 4000, Irlandja 3000 1 Szwecja 2500, razem 30900 zawodni
ków. A Polska? Daleko... daleko...

renów, Państw, zaś Urząd Wych. Fiz. i Przysp. Woj.
dostarczy instruktorów. Sprawę opieki lekarskiej
powinny wziąć na siebie samorządy w porozumieniu
z Rządem. Mówca imieniem PUWFPW. przedstawił
nast. wnioski: 1. w sprawie uwzględniania przez za
rządy miast w planach regulacji terenów dla sportu,
2. o nienaruszalności praw sportu do raz przyzna
nych terenów, 3. w sprawie zorganizowania w łonie
magistratów wydziałów sportu i wychowania fizycz.,
4. w sprawie organizacji ogrodów dziecięcych, 5.
w sprawie dostarczania szkołom odpowiednich te
renów sportowych.
Wnioski ppłk. Ulrycha przyjęto z powszechnym
aplauzem, tak, że jest nadzieja, że sport w Polsce
wejdzie na nowe tory rozwoju.

KOLARSTWO.

Kolarska sztafeta harcerska. W dniu święta na
rodowego 3. maja Harcerska Chorągiew Mazowiecka
zorganizowała sztafety kolarskie z holdowniczemi de
peszami do pana Prezydenta. Sztafety wyruszyły z
Kolna, Mławy przechodząc przez wszystkie środowi
ska harcerskie. Przez 31 godz. 47 min. przebyto ogó
łem 576 kim co wypada po 18 kim na godzinę.
SZEBMIERKA.
'
Mistrzostwo Polski w szermierce. Kraków. W dniu
6. 5. zakończone zostały zaw. o mistrz. Polski w szer

mierce. Mistrzem floretu został rtm. SEGDA, mi
strzem szabli p. Małecki, zaś w szabli Fridrich, dru
gi Laskowski, trzeci — dotychczasowy mistrz Papp«‘e.

SPORTY WODNE.
Pierwszy trening pływaków toruńskich. Pierw

szym, który spróbował przyjemności kąpania się w
Wiśle w tym sezonie był młody pływak sekcji pływ.
T. K. S. p. Nalaskowski, który już 30. kwietnia pły
wał w porcie zimowym. W niedzielę 7. maja już licz
ne grono pływaków TKS-u urządziło pierwszy tre
ning. Z pań były obecnie pp. Skowrońska, Lisińska
i Błoch-Szapańska, z panów pp. Karol Bloch, Nałaskowski i inni.

Różne.
Otwarcie sezonu sportowego w Starogardzie.

Wiosenny sezon sportowy w Starogardzie został otworzony 29 kwietnia b. r. przez Starogardzki Klub
Sportowy na placu obok gazowni.
Do obiadu odbyły się pierwsze w naszem mieście
interesujące zewszechmlar poważniejsze zawody
pań, sekcji żeńskiej Klubu SKS. Na pierwsze miejsce
z pośród pięknych zawodniczek wysunęła się p.
Ewówna. Obiecująca ta sportsmenka uzyskała cały
szereg nagród pierwszych w biegu, w skoku wdał itd.
W zawodach męskich w biegach zwyciężył p.
Pawłowski z Kocborowa, w skoku wzwyż p. Machajewskl, w skoku o tyczce, w rzucie dyskiem i kulą
p Ewa.
Na zakończenie zawodów odbył się mecz piłki
nożnej pomiędzy I a II drużyną SKS-u. Chodziło o
uzyskanie palmy pierwszeństwa na cały sezon tego
roczny. Gra wobec tego bardzo zacięta i zwłaszcza po
przerwie nader interesująca. Wynik 4:3 na korzyść
II drużyny. Wobec tego nadspodziewanego wyniku
II drużyna zaawansowała na I-szą.
Postulaty sportowe na zjeździł związku miast

Na zjeździe gospodarczym Związku Miast Polskich
w Warszawie po referacie inż. Rabczewskiego o roz
budowie miast zabrał głos prezes ZZ płk. Ulrych
i omówił wyczerpująco całokształt spraw sportowych
w Polsce. Mówca prosił, aby miasta wzięły na sie
bie sprawę przydzielenia sportowi odpowiednich te

Przed IX olimpiadą.
Dookoła IX Olimpjady. Amsterdam, 7. 5. W
dnhi 18. maja rozpoczyna się olimpijski turniej ho
keja na trawie z udziałem 10 państw.
Turniej piłki nożnej rozpoczyna się w dniu 27.
maja z udziałem 27 pańsw.
Pięciobój nowoczesny odbędzie się od 31 lipca do
4 sierpnia. Program jest następujący: strzelanie —
pistolet 25 mtr. 4 serje po 5 strzałów, pływanie —
300 mtr. stylem dowolnym, szermierka — walka na
szpady, jeździectwo — 5 kim. steeple-chase, lekka
atletyka — bieg 4 kim. naprzełaj.
święto sportowe 1 przysposobienia wojskowego szkól
średnich m. Torunia

w bieżącym roku szkolnym odbędzie się w do.
9 i 10 czerwca z następującym programem:
Sobota, 9 czerwca.

Przed południem:
1) Zawody strzeleckie hufców szkolnych — strze
lanie na 100 i 200 mtr.
2) Strzelanie z broni małokalibrowej na 50 mtr.,
hufiec żeński.
3) Zawody eliminacyjne chłopców i dziewcząt.
Po południu:
1) Ćwiczenia bojowe hufców szkolnych.
2) Lekcje gimnastyki — szkoły żeńskie.
3) Gry sportowe.
Niedziela, 10 czerwca.

Przed południem:
Nabożeństwo w kościele garnizonowym i defi
lada.
Po południu:
Finały zawodów 1 rozgrywek gier sportowych:
I. Trójbój chłopców starszych; a) bieg 100 m.
b) skok wzwyż, c) pchnięcie kulą.
II. Trójbój młodszych: a) bieg 60 m., b) skok
wdał, c) rzut dyskiem 1 klg.
III. Zawody jednostkowe: starsi: 1) bieg na
przełaj 3000 m., 2) Sztafeta 4X100 m., 3) Skok o
tyczce, 4) Rzut oszczepem, 5) Rzut dyskiem. Młod
si: 1) Bieg naprzełaj 1500 m., 2) Sztafeta 4X60, 3$
Skok wzwyż, 4) Skok o tyczce, 5) Pchnięcie kulą.
Gry sportowe:
1. Koszykówka, 2. Latająca, 3. Piłka polska, 4.
Piłka graniczna, 5. Palant.
W święcie wezmą udział następujące szkoły:
państw gimn. męskie, państw, gimn. z niemieckim
językiem nauczania, miejskie gimn. żeńskie, państw,
seminarjum męskie 1 żeńskie, szkoła handlowa, żeń
ska szkoła przemysłowa i państw, gimn. z Chełmży.
Za redakcję odpowiedzialny: Andrzej Różański
Drukiem i nakładem Drukami Toruńskiej T. A.

