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Trzy drużyny czechosłowackie w Polsce
Słowaccy piłkarze w Warszawie

Drużyna piłkarska I klasy Słowa-

cji SK Batovany, która w niedzielę i

poniedziałek rozegrała dwa mecze

sparringowe z najsilniejszymi drużyna-
mi stolicy zaprezentowała się publ cz-

ności stołecznej z jaknajlepszej strony
Jest to dobrze wyszkolony, młody ze-

spół fabryczny, posiadający stałego
Srenera i dobre warunki rozwoju. Gra

mieszablonowo, lecz s myślą —

pro-

stymi środkam' zmierzając do celu

Zrozumiałe, Se kondycyjnie Batovany
przewyższał obu swoich przeciwni-
ków świątecznych.

Na tle zupełnie wyrównanego i szyb
!i'ego partnera mieliśmy możność zo-

rientować się już w pierwszym meczu,

rozęgranym w stolicy w brakach i sła-

bych punktach na kandydata na mi-

strza okręgu — Legii oraz zeszłorocz-

nego mistrza Polsk- — Polonii.

Legia przegrywa 2:4 (1:3) 1

Legia ma obecnie — trzy nawet

cztery pozycje" «lununkc/wcr-slabo obsa

dzone Dotyczy to szczególnie prawej

strony' napadu, lewej pomocy i obi o

ny Nie chcemy przez to powiedzieć,
że Legia iako całość zadowolła w me

czu z Batovany Niel Leci rozumie-

my, że zmiana na tych pozyciach wpły
nie dodatnio na całość zespołu, i żt

owe wymienione słabe punkty nie-

dzielnej Legii trochę raziły.

Wojskowi wystąpili w pełnym swym

składz e z Moidarskim 1 Górskim na

cze'e Obaj wypadli jeszcze zupełnie
blado Tłumaczy się to — jak zresztą

i formę pozostałych zawodników po-

czątkiem sezonu (po dłuższej przerwie
(Dokończenie na str. 2-ej)

Ameiyftanfe
Słyszycie głos Ameryki — o na-

szych przeciwnikach — Anglikach
w Pucharze Davisas

„Anglicy będę przygotowani do

meczu E Polskę na 100 proc. Naj-

lepszy z nich fest Tony Mottram,

który mis w sobie coS z tenisisty

dużego formatu. Barton jest zdecy-
dowanie słabszy — choć sami

Anglicy ©pisną~aię nie zga-

dzają
W debili Mottram gra z Paiscbem,

a Barton z Carterem. Pierwsza pa-

ra fest nieco lepsza. Wszyscy.

Anglicy są jeszcze trochę za wol-

ni"...

Słaba pociecha — no bo rrby my

jesteśmy szybcy?S (WŁ Ł).

11 lipca z Norwegami w Osie
-J '-r Ł

MIĘDZY Warszawą i Oslo
odbywa się od dłuższego

-•zasu, wymiana not. Nie chodzi o

noty dyplomatyczne, lecz — fut-
bolowe.

Jak w swoim czasie donieśliś-
my Norwegowie zwrócili się do.
PZPN z zaproszeniem drużyny
polskiej na mecz międzypaństwo-
wy w Oslo. Norwegowie propo-
nowali termin majowy. PZPN,
zupełnie słusznie, nie przyjął go,

wychodząc z założenia, że gracze

nasi nie będą w pełnej formie. Ze 'nadz'eję, ze DUKaresztensKi kore»
swej strony wysunął więc czer-

wiec.

Bezpośrednio przed świętami na

deszła ż Óslo depesza, w której
Norwegowie proponują datę 11

lipca. Sprawa byłaby prosta, gdy-t
by nie... Rumunia.

Rumuni mają przyjechać do
Polski 20 lipca. Jest to narazie
teoria, gdyż na pierwszą wymianę
listów nie było jeszcze oficjalnego
potwierdzenia terminu.

spondent „Przeglądu Sportowego"
inż. Mizunka, przyczyni się do wy

jaśnienia sprawy.
Tak czy inaczej istnieje moż£i=>

wość zaakceptowania terminu nor*

weskiego, gdyż piłkarze nasi gra®
jąc w Oslo 11 lipca, mogliby zaw«

sze jeszcze zdążyć na 20 do \Var=>

szawy, uwzględniając nawet mały
skok do Goeteborgu, gdzie można®

Gra... o

. ikiewicz (I\1KS — Gdynia) jest jed
nym z poważniejszych kandydatów do

tytułu mistrza Polski u. wadze piórko-
wej. Jego cios i bojowość mogą spłatać

figła niejednemu konkurentowi.

Chmielewski marzy
o przyjeździe do Polski

oraz o walce z Erancuzsm-Cefifwjnefff J

Ostatnio Polak znokautował Williamsa
SCHENECTADY N. J., 24 marzec

ODBYŁAM walkę rewanżową s mu

rzynem Georgiem Wilłiamsem któ

rego tym razem znokautowałem w 6-ej
run 'zie. Jak donosiłem, pierwszą wal-

kę z tym przeciwnikiem wygrałem po

iO-clu rundach nn punktach. Tym ra-

zem przebieg meczu hył mniej więcej
następnjącye Już od pierwszych rund

starałem się atakować korpus William

sa, pam'ętając o starej zasadzie, że

wszyscy murzyni są najwięcej cznli

na c'.osy w żołądek W I-ej rundzie

czarny pada i wa^ąc się na deski po-

c'a*a mnie za sobą.

W II rundzie Williams zaczyna fau-

lować i często bije mnie łokciami lub

otwartą rękawicą W IV-ej rnndzie mu

ffzyn uderzył mnie dość mocno z pra- 1

wej, zachwiałem się, ale cios nie zro-

bił na mnie w'ększe;*o wrażenia. Zre-

wanżowałem się niemal nr'ychmiast i

postałem czarnego na matę, gong jed-
11 "k wyjaśnił sytuację.

W V-ej i. trafiłem czarnego w żołą-
dek Skrzywił się straszliwie i rekla-

mowi za niskie uderzenie, ale sędzia
uznał cios za praw

!
dłowy. Wkrótce po

tym traf'łem lewą i posłnł^m Will
!
am-

sa do czterech na deski. Gdy czarny

wsfai przygniotłem go do lin, łndufac

skuteczną serię Spostrzegłem, że po

tym natarć
-

!! lewe oko murzyna gwał-
towne sp"~hIo.

W VI r zauważałem, że Will^ms

Jest i vi bard7o wyczerpany, szukałem

teraz ok
^

z ii do decydującego c'osu.

Str7- ,; '
m z prawej —

murzyn odb'ł

S'R. j?k p:łka O '"ny i padł na deski

V'Vał na 9" ale nie mogłem go „po-

prawić". gdyż sędzia przerwał walkę i

wycierał rękawicę Williamsa zabrndzo

ne kurzem ringowym. Murzyn wpraw-

dzie odpoczął, ale nie na wiele to aa

się przydało, za chwilę Inkasuje 00

podbródkowy i pada do tyłu, jak kło-

da. Tym razem sędzia wylicza go w 2

min, 18 sek. szóstej rundy. Publiczność

bardzo oklaskiwała moje zwycięstwo.
A teraz zupełnie inna sprawa: Marzę

o tym, aby przyjechać do Polski i od-

wiedzić moją matkę w Łodzi, za któ-

rą bardzo tęsknij Mój przyjazd do Pol

4 POLSKICH PIŁKARZY
W U.S.A.

CZYTAJ K^KŁSroNDENCJE
ZE ST. ZJEDNOCZONYCH

__
NA STR. 4:EJ _

Jo mistrzostwa Francji
...a nie Polski!"

Polacy odgrywają w sporcie fran-

cuskim wybitną rolę, i to za-

rowuo wśród amatorów, jak i zawo-

dowców. Ostatnio jeszcze jeden nasz

rodak dał się poznać jako nowy

mistrz Francji. T>m razem jest to No-

wias, młody górnik s północnych de-

partamentów.
W finałowej walce w półciężkiej

zm erzys się on s Francuzem Ha-

nensteinecn z Lyonu i wygrał zdecy-
dowanie na punkty. Nowiasowi se-

kundowali dwaj znani bokserzy za-

wodowi Walczak 1 Krawczyk i oczy-

wiście posługiwali się lęzykiem pol-
skm. Zdenerwowało to widzów fran-

cusk ch do tego stopnia, że w pew-

nym momencie, gdy ich faworyt zbie-

rał poważne lauie od młodego Polaka,
:

eden z kibiców zerwał się z krzesła

i zbl żywszy się do Walczaka i Kraw-

czyka sawołał;

— Panowie, nie sapomiaajcie, Se

walka toczy się o mistrzostwo Frau-

cji a- mis Polski.

ski chciałbym połączyć ze stoczeniem

meczu w Warszawie iub w Łodzi, albo

nawet w Paryże Czuję się doskonale

i uważam, że śmiało mógłbym walczyć
nawet z samym Cerdanem. Mam wra-

żenie, że do walki z n'm mam pełne

prawo. Przecież tego samego Abram-

sa, którego pobił francuz — ja rów-

nież zwyciężyłem. Niewątpliwie znaj-
duję się w tej chwili w dobrej formie

i wstydu w Polsce nie zrobię. Uwa-

żam, że miałbym duże szanse, aby zwy

ciężyć Cerdana. W czasie mojej ba-

riery w Ameryce miałem dużo tward-

szych przeciwników, niż Francuz.

Jestem zawsze do usług Eego orga-

nizatora, który podjąłby się urządzić

moje tournee po Europie.

J—i Henryk Chmielewski

Plany Chmielewskiego są b. łntere-

snjące. Zdajemy sobie sprawę, że jed-
nak są b. trudne do zrealizowania. Ce?

das obecnie me zupełnie inne plany 3

jak wiadomo stara się wszystkimi si-

łami doprowadzić do skutku pojedynek
z Załe-Zalewski®. Wątpfmy czy chciał

by ryzykować awanturę s pięściarzem,

który przez czas dłuższy nie pokazy-
wał się na ringu 9 że tak powiemy

„wyszedł chwilowo z kursu". Nadto

Cerdan niewątpliwie postawiłby wa-

runki finansowe zupełnie niemożliwe

dla nas do przyjęcia. Ograniczenia de-

wizowe również musiałyby stanąć na

przeszkodzie takie; walki.

Natomiast myśl Chmielewskiego w

swym założeniu jest ciekawa. Kto wie

czy na mecz z Chmielewskim do Polski

nie przybył by któryś s Polaków za-

mieszkałych stałe we Francji —

ep.

Walczak esy Pankowiak. W każdym
razie projekt zasługuje sa uwagę § vro?

• te dę mte safat»»9owa&, {seŁ}

KRAKÓW, 7.4. (teł. wł ). W ciągnę-
rej się od przeszło 2-ih miesięcy gło

^nej sprawie zawodnika Wisły Grarza,

nastąpił seniaryjny zwrot. Komisja dy-
scyplinarna Krakowskiego OZPN, któ-

ra na polecenia PZPN sprawę badała

po ukońrzeniu dochodzeń, postawiła
wniosek na WG i D o zawieszeuie Gra-

cza na podstawie stwierdzonej jego wi-

ny.

WG i D, a następnie Zarzgd Krakow-

skiego OZPN nie podzieliły jednak o-

pinii komisji dyscyplinarnej i dlatego
Gracz ukazał się na boisku w dniu 30

marca na pierwszym meczu o wejście
do ekstraklasy Polonia Świdnica — Wi-

sła.

W kołach piłkarskich Krakowa pa-

nuje przekonanie, że sprawa Gracza do-

znała Sylko zwłoki i obecnie zajmę się
nię wyższe władze sportowe, gdyś de-

ryzja krakowskich władz piłkarskich
jest bez precedensu.

(Radzilibyśmy władzom piłkarskim
zwrórić się o poradę do jednej s licz-

nych wróżek, istnieję bowiem poszlaki,
że sprawa przedstawiała się zgoła ina-

czej, niż raportowano pod pierwszym
wrażeniem s Krakowa. Na seansie spi-
rytystycznym, przeprowadzonym z oka-

zji Iwięt Wielkanocnych u jednego ne

znanych działaczy krakowskich, wywo-

łany duch ś. p . Napoleona stwierdził

kategorycznie, że butelka poleciała nie

z widowni, lecz właśnie s ringu ua

Bogu durha winnego „gracza". Stęd
wniosek prosty, że ukarać należy sę-

dziego ringowego I bokserów, a nigdy
piłkarza. Red.) .

by rozegrać mecz w drodze po=>
Miejmy wrotnej.

Przypominamy, że z Norwegami
stosunki naszej były raczej śwież»

ĘW szej daty, niemniej układały sl®

, (bardzo przyjemnie. Ostatni mecs

z nimi odbył się w Warszawie, t©
.też nalezy. im .się rewanż w Óslo,
Norwegowie przed wojną byiS cze

łową potęgą pilkatską Skand^ja*
wii i zdystansowali nawW®" wue!i|
długości Szwedów. Obecnie sytiiai
cja się wprawdzie zmieniła, 2de°
mniej jednak Norwegowie dąż®
za wszelką cenę do odbudowąriia
swej pozycji i w tym celu zaąnga*
żowali kilkunastu zagramcsnydb
trenerów.

Australijczycy
nie chcą głodować

Tenisiści australijscy Bromwich,
Brown i Sidwell odpłynęli do Anglii

gdzie wezmą udział w turnieju wim-

bledońskim, który będzie miał w

tym rokn rekordową obsadę. Po

smutnych doświadczeniach nb. r.

Australijczycy zabrali sa sobę żyw-

ność, która ma im starczyć do koń.

ca pobyto w Europie. Pails i Lomg

polecą do Anglii samolotem. Pobyt
tenisistów australijskich w Europie

obliczony jest na 6 miesięcy. (W.Ł .)

ZA NADESŁANE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNI
SERDECZNE

PODZIĘKOWANIE

„Przeglądu Sportowego"

Świąteczny nastrój w Krakowie
Wisła 8 Garbarnia nie zachwyciły

KRAKÓW, 7.4. (tel. wł.). Wisła —

Garbarnia 1:0 (1:0). Jedynę poważniej
szę impreza świąteczną, były zawody to-

warzyskie Wisła — Garbarnia, rozegra-

UWAGA KORESPONDENCI!

Nr. telefonu

870-03
czynny jest przez pełne 24 go-

dziny. To też rozmowy w pil-
nych wypadkach zamawiać na-

leży tylko na powyższy numer!

Memoriał PZT do PUWFu
uzasadnia słuszność wybory Krakowa

KRAKÓW, 7.4 . (tel. wł.). Polski

Zwięzek Teuisowy zabiega o smianę
decyzji PUWF w sprawie rozegrania
zawodów o puchar Daviso w Warsza-

wie. Nie otrzymał on zresztą dotychczas
żadnego oficjalnego zawiadomienia. O-

statnio zarzęd PZT wysłał do PUWF

PORAŻKA WIERKIEWICZA

Rozegrany w Poznaniu bieg na

przełaj im. śp. Bronisława Szwarca za

kończył s ę pewnego rodzaju sensacją
W biegu dla seniorów, rozegranym na

trasie 4 200 m, faworyzowany na zwy-

cięzcę Wierkiewicz przegrał na fini-

sze s Plodkov/'akiem (KS Drukarz),
który uzyska? czas 14:02,5 — drugi
Wierkiewics (Warta) 14:09,7 min. Na

3-f® miejscu uplasował się Świderski

(KKS POSSEŚJ, "

obszernie umotywowauy memoriał, w

którym podtrzymuje swoje stanowisko

i popiera go argumentami natury spor-

towej, organizacyjnej, technicznej, ma-

terialnej, przemawiającymi za Krako-

wem. Celem przygotowania drużyny re-

prezentacyjnej, PZT urzędze obóz tre-

ningowy w Krakowie w czasie między
16 a 20 kwietnia br.

ue w drugi dzień świąt na boiskn Gasw

barni. Mimo, że obydwie drużyny WT>

stąpiły w swoirh pełnych składach, płoa

bramkowy był nikły. Jedyuę bramkę
dnia zdobyła Wisła w 20 min. pierw-
szej połowy, przy wydatnej pomoc?
bramkarza Garbarnii, Jakubika, który
iłaby strzał Jackowskiego przepuśrił fo>

talnie do bramki. Piłka przerolowała 9

wpadła do siatki.

Do przerwy więrej 3 gry miała .Wi-

sła. Po pauzie przeważała znóv/ Gas*

barnia, stwarzając dużo groźnyrh sytu-

acji przed bramka czerwonych, łeca ni®

dołężny atak nie potrafił strzelić mawe3

wyrównujęrej bramki.

Przy dobrej grze formacji defensyw-
nych ohudwu drużyn, zawodzili zupeł-
nie strzałowo napastnicy Wisły, jak I

IGarbarni,
budzęc poważne obawy o

przyszły loo rozgrywek o wejście do

Ligi.

I Zawody, mimo przenikliwego zimna,
zgromadziły około 3.000 widzów. Sę-
dziował bardzo dobrze p. Rutkowski

senior, energicznie i zdecjdowanie nie-

dopuszczając do ostrej gry.

LIGA CSR

W rozgrywkach o mistrzostwo CSR

padły w ub. tygodniu następujące wy-

niki:

ASO — Sparta 2.0 (1:0); Bohemians
— Bratisiava 1:1 (0:1), Kladno — Zi-

l: na 1:0 (1:0), Slavia — Batn ZJin 4:2

(3:2), Slezka Ostrava — Victoria PIzen

6:2 (4:2), Victoria Zizkov — Jedńota

3;1 (Id).

lajelripS lewra

Witold Majchrzycki w dniu 1 fewfeJ-

nia udał się do obozu przejściowego i

po odbyciu niezbędnych formalności

powraca z Angli5 do feraju. Niegdyś

znakomity pięściarz poświęci się po

powrocie do krajn całkowicie preeg

trenerski»*
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Zwycięstwo i klęska C
Waria ratuje honor piłkarski Roznania

dopuszczona do gie<

POZNAŃ, 7.4. (teL wł.) . Na czoło

wielkanocnych imprez sportowych w

Poznaniu wysunął się bezsprzecznie wy

stęp czeskiej drużyny piłkarskiej Ce-

chie Karlin z Pragi, która przyjechała
ng saproszenie Warty, aby rozegrać
dwa spotkania z KKS w pierwsze świę-
to, a w drugie z Wartą.

Już -w pierwszym meczu z KKS dru-

żyna czeska zachwyciła widzów, wy-

grywając wysoko 7:2. Cała drużyna
przedstawia się wspanrle fizycznie, o

doskonałej kondycji i szybkości. Ideal-

ne wprost opanowanie piłki, zagrania
płynno i miękkie, gra głową, wodzenie

cialiriu, wystawianie na pozycję i krycie
przeciwników, były kapitalne. Bram-

karz Tcsar bronił wspaniale i jego efek

townn narady były gorąco oklaskiwane,
Obaj obrońcy ustawiali się wzorowo,

dysponując pewnym i dalekim wyko-
pem z obu uóg. i

Poinoc gości była wszędzie. W ataku

obuj skrzydłowi dobrze centrowali, a

środkowy Bilek po mistrzowsku kiero-

wał akcjami Cespira i Przisa.

Drużyna poznańskiego KKS zagrała
mecz z dużą ambicją, jednak cały ze-

spół grał nerwowo, szczególnie atak.

Najjaśniejszym punktem był Wojcie-
chowski w obronie. Dzielnie do przer-

wy wspomagał~go Tarka na środku po-

mocy. Białas i Anioła zadowolili jedy-
nie do przerwy. Później opadli z sił.

Od początku gry Czesi coraz wyraź-

niej opanowują boisko. W 21-ej minu-

cie po pięknej akcji całego ataku pra-

woskrzydłowy Vokoum strzela dla go-

ści pierwszą bramkę. W minutę później
lewoskrzydłowy Kukil podwyższa na

2:0. W 26-cj min. piękny solowy prze-

bój Vokouma odbija bramkarz KKS w

pole, a nadbiegający Provalil uzyskuje
trzecią bramkę dla gości. Pod silnym

dopingiem publiczności następuje te-

raa krótki okres przewagi miejscowyrh
dl.- których Anioła w 28-ej i 31-ej min.

zdobywa 2 bramki. Czesi odpowiadają
przez swego środkowego napastnika
Provalila 4-tą bramkę i wynik 4:2 uie

niego zmianie do przerwy.

Po zmianie stron przewaga Czechów

wzrasta coraz bardziej. W 14-ej minu-

cie bomba środkowego napastnika Be-

rada z 20 m. ląduje poraź 5-ty w siatce

kolejarzy. W 39-ej miu. Provalil zdoby-
wa z centry prawoskrzydłowego 6-tą
bramkę, a na kilka minut przed koń-

cem Kukil ustala wynik dnia 7:2. .Wi-

dzów ok. 5.000.

WARTA (Poznań) — CECHIE KAR-

LIN (Praga) 3:2 (1:1).

W drugi dzień świąt Ceehie Karlin

rozegrał spotkanie z Wartą, które za-

kończyło się zwycięstwem drużyny War

ty w stosunku 3:2. Mecz powyższy zgro

madził ponad 10.000 widzów, którzy by
li świadkami wysokiej klasy futbolu,

jaką obie drużyny zademonstrowały.
Drużyna czeska technicznie lepsza. Po-

kazała grę niezwykle szybką i ładuą i

dzięki .błyskawicznie krótkim poda-
niom stwarzała dużo kłopotu tylnym
formacjom Warty.

Podstawą drużyny czeskiej byl dobry
bramkarz, dalej środkowy pomocnik, a

w ataku wyróżniła' się trójka: Preis,
Bilek, Cespira.

Warta, która zagrała niezwykle ambit

nie i ofiarnie, miała swój najlepszy

punkt w trio obronnym, na którym spo-

czywał cały ciężar gry, zwłaszcza w dru

giej połowie, gdy przez 20 minut prze-

waga Czechów była przygniatająca. Tak

bramkarz Krystowiak, jak i obrońcy

do wyrównania. W 19-ej minucie Kryst-
kowiak przytomnie likwiduje przebój
Kukila, a w 25 uiinucie bombę Smul-

ikiego wybija bramkarz czeski z tru-

dem na korner. W 34-ej minucie jeden
z ataków Czechów kończy się ręką Li-

sa na połu karnym, a podyktowany
rzut zamienia Cespira na wyrównującą
bramkę. W 39-ej min. Smulski zaprze-

paszcza pewną okazję do zdobycia
bramki, a chwilę później jego bombę
likwiduje Tesar. Mimo obustronnych
wysiłków wynik remisowy nie ulega
zmianie.

Po krótkiej grze w polu po przer-

wie, zaznacza się 20-to minutowa prze-

waga Czechów, lecz obrona i bramkarz

gospodarzy z powodzeniem likwidują
wszelkie akrje w zarodku. W tym o-

kresie gry Krystkowiak mu kilkakrot-

nie okazję pokazania swej wielkiej kla-

sy. Z kolei Warciarze chwytają drugi

oddech i w 27-ej minucie podczas solo-

•,vego biegu zostaje sfaulowany ua polu
karnym Podeszwa. Podyktowaną jede
nastkę zamienia Kaczmarek ua drugą

bramkę dla Warty. Dopingowana sil-

nie przez publiczność drużyna gospo-

darzy przystępuje do generalnego ata-

ku i w 34-ej min. Czapczyk z centry

Smulskiego zdobywa w pełnym rozbie-

gu 3-ri? bramkę dla Warty. Czesi dażąi
do poprawienia wyniku. Zaczynają grać

ostro, miejscami brutalnie. W 39-ej
-ninueie atak Czechów kouczy się drugą

bramką, kiedy Krystkowiak kapituluje
przed silnym strzałem Bilka. Warciarze

zepchnięci do defensywy, brouią się i

nie dopuszczają swych przeciwników do

oddania strzału na bramkę. W ostat-

nich minutach Czesi uzyskują jeszcze
2 kornery i wśród ogromnego aplauzu
widowni sędzia Dabert odgwizduje te

ciekawe i emocjouujęce zawody.

Na interwencję Śl. OZPN Polski

Związek Piłki Nożnej przeprovr. Jził re
'

ferendum w sprawie dopuszczeuia do

rozgrywek o wejście do Ligi jeszcze
'rzeciej drużyny z G. Śląska. j

Refcrend.im wypadło 'dla Ślązaków j

;joinyślnie i na tej podstawie, obok

AKS uczestniczyć będą w rozgrywkach:
[CS Kopalnia Rymer z Niedobczyc oraz

Wojewódzki Milicyjny Klub Sportowy
r. Katowic.

Zaznaczyć należy, że mecz Rymer —

, Tęcza, przeprowadzony został jako to-

warzyski na podstawie zarządzenia ba-

; wiącego na Śląsku przewodniczącego
WGiDPZPN.

Na ostatnim posiedzeniu przed świę-
tami WG i D PZPN dolosówał dnigą
i trzecią drużynę Śląska do grup. Lo-

sowanie -ziuieuiło uieco dotychczasowy
1 układ.

| Rymer przechodzi z grupy Ill-ej do

II-ej, która tym samym liczyć będzie

Owa €łni na stadionie W.F*. w Warszawie
(Dokończenie ze str. I-ej) |

zimowej p erwszy raz na bo sku). Naj-
Ba!as ' Wodory. Reiman i Beles.

iepiej zagrał Waśko oraz Szczurek w Legia: Andrzelkiewicz, Waksman,

pomocy. Ci dwaj trzymali na swych Grządzie'., Waśko, Szczurek, Krzymów
barkach cały ciężar deEenzywy — bądź

sls ' (P° przerw ę Milczanowski), Sza-

też byli inicjatorami i wykonawcami flarski (Klimczyk), Szymański. Gór-

Weis, Dusik wywiązali się ze swego za szeregu udanych akcji napadu. Obrona skr. Cyganik, Mordarski. Sędziował

Ulicny, Grelsky, Nagy, Stjbany, Jokl, łosz, podobn"e jak i Wujek w obronie.

Doskonale zagrał natomiast Borucz i

G'erwatowski,

dania należycie i nie dopuścili Czechów

do zdobycia wyrównującej bramki. W

pomocy wyróżnił się doskonały Każ-

mierczak i Wroński, a w napadzie głó-

wną siłą był rurhliwy i niebezpieczny
Gendera oraz Czapczyk.

Grę rozpoczynają Czesi i nzyskują

lekką przewagę, z której powoli otrzą-

sa się Warta, przechodząc do kontrata-

ków. W 15-ej minucie po pięknej ak-

cji MaUzerek, Gendera, Czapczyk, ten

ostatni zdobywa wśród ogólnego aplau-
zu widowni pierwszą bramkę dla War-

ty. Odtąd Czesi dążą wszelkimi siłami

• Polonia grała do przerwy w nastę

pu,'ącym składzie; Borucz, Wujek,
Gierwatowski, Wołocz, Brzozowski, Ja

godz óski, Jaźnicki, Szczepaniak, Swi-

carz, Szularz, Ochmański. Po przerwieLegii grała na ogól dobrz», lecz mia- K
- Bergtal. Widzów ok 4 tys.

ła także kilka momentów rażąco sła- W p erwszej połowie zawodów wię- miejsce Wujka zajął Szczepaniak, Wo

bych, które w efekcie kosztowały dru cej z gry miaJa Legia i sądząc na pod-
' 0SZB

zastąpił Fronczak, miejsce

żynę dw e bramki (2-ga i trzecia). To stawie pierwszych 30 minut gry nic Szczepaniaku na prawym łączniku aa-

samo powiedzieć można o Andrzejkie- n;e zapowiadało porażk' wo
!
skowych. ił* Ochmański, a na lewym skrzydle

wiczu w bramce. | Atak Legii traci kilka dogodnych sy- ŚTM 5 "k.

W drużynie gości prawie zupełnie tuacji podbramkowych a bramkarz Przed pauzą Polonia grała bardzo

wyrównanej ponad poziom wyb jali Balovany ma odrazu możność pochwa- s}abo. Batovany przesiadywał prawie
się w niedzielę: bramkarz Valentovicz, Hć 3ię swym' dodatnimi wa!orami. pod bramką gospodarzy. Borucz i

obrońca Zahorsky i lewa strona ata- Prowadzenie zdobywa jednak i to iv Gierwatowski z trudem wytrzymywali
ku, szczególnie skrzydłowy Beles. okresie lekkief przewagi Legii — jej jeg0 napór na bramkę. W ataku nic

Do meczu niedzielnego drużyny wy- przeć wnik ze strzału środkowego na- sję nc kleiło, okazji do strzałów było

stąpły w składach następujących: pastnika Modory'ego w 22 min. gry.. znjkomo mało. Jedną z nich potrafił
Batovany: Va!entovic, Zahorsky,

K!llta minut po tym Mordarski wy- wykorzystać przytomnie Ochmański,
równuie głową W dalszym ciągu Le-

gia jest stroną atakującą. W 35 i 37

min. szybk" atak Batovany (lewa stro

na) wykorzystuje dwa błędy taktycz-
ne obrony Legii i zdobywa dwie bram

ki ze strzałów Reimana i Balasn,Eracovii w Łodzi
zdobywając prowadzenie dla Polonii.

| W drug'ej połowie Polonia —

po

przegrupowaniu ,zawp.jłęj|$w, j, zagrała
. już znacznie lepie). Poprawiły» •' ^ię

I przede wszystkim formacje ohronne,
I szczególnie Gierwatowski. Szybki atak

MM£ §t 2FĘJĘ/ĘJj E iMMJ Jf M^Ę^WSWMS y°d przerwie 3 mim °• 8mi ^ nW
gości dobrze pokryty przez pomocni

ŁÓDŹ, 7A. (teł. wU. Cracovia Zje-
dnoczi ne 1:0 (0:0). Bramkę dla Cra-

covii zdobył Dycjan.
Cracovia: Rybicki, Gędłek, Glimns,

Jabłoński I, Parpan, Jabłoński II, Za-

stawniak, Zięba, Dycjan, Bobula, Sze-

liga.

Zjednoczone: Stelmaslak, Kamiński,
Redeł, Bujiln, Urbau, Rączko, Sikorski.

Tumasz, Skowroński, Jankowski, Grzą-
dzie!.

Z braku komunikacji tramwajowej na

stadion LKS przybyło tylko 3.000 wi-

dzów,; aby ujrzeć pierwszy występ pił-
karzy Cracovii. Był to jednak raczej

trening kondycyjny, niż mecz, przy |

czym goście wyraźnie oszczędzali siły
na sw ój drugi mecz z ŁKS-em. Słabo 1

spisywał się napad. Najlepszą częścią'
drużyny było trio pomocy, w której I

zwłaszcza Parpan grał znakomicie. Bez

zarzutu grali również obrońcy i Rybic-
ki w bramce. Nie byli oni jednak za-

trudnieni w tym stopniu, aby można

było sprawdzić w pełni ich formę.

W jedenastce Zjednoczonych ponad
przeciętność wybił eię środkowy napa-

stnik Skowroński, posiada on dosta-

teczną szybkość i potrafi zdobyć się
ua energirzny strzał. Również Stelma-

siak w bramce, broniący z dużym
szczęściem, stał na wyżynie. Krakowia-

nie grali efektownie dla oka całą 5-tką;

grze brakło tempa.

W pierwszej połowie mimo wiciu o-

kazji, po obu stronach utrzymuje się

wynik bezhramkowy. Dopiero w 15-ej
min. drugie połowy rzut wolny na

bramkę Zjednoczonych egzekwuje Par

pan. Dycjan przebija się przez mur i

celnym strzałem zamienia ten rzut na

jedyną bramkę dnia. Do końcu meczu

Cracovia ma przygniatającą przewagę,

nie jes* uiestety w etanie, wskutek in-

dolencji swych napastników, podwyż-

szyć wynik. Zawody prowadził hardzo ]
dobrze p. Andrzejak. I

W drugim dniu przeciwnikiem Cra-1

covii był LKS.

ŁKS: Styczyński, Włodarczyk, Czy-
żewski, Pegza, Karolek, Kopera, Ho-

gendorf. Baran, Łuć, Cwoździński, Wo-

liński, Sidor. |

Cracovia: Rybicki, Gędłek, Glimas,
Jabłoński I, Parpan, Jabłoński II, Bo-

bula, Zastawniak, Dycjan (Rodoń), Sze

liga, Kłeczka.

Bramki strzelili dla Cracovii Bobula

e wolnego, 1 — samobójcza, dla ŁKS:

Wosińsfci i Łuć. Sędziował p. Szperling.
Widzów 7.000.

Cracovia zasłużyła na zwycięstwo, by-
ła bowiem d.-użyną we wszystkich for-

macjach lepszą. Rybicki bronił znako-

micie. Obrońcy nie mieli pola do po-

pisu. Trójka pomocników miała ułat.

wionę zadanie, gdyż atak łodzian grał

gra słabiej, niż dotychczas.

Wychodzą na jaw braki kondycyjne.
blado. Atak Cracovii jest jeszcze w

bardzo zimowej formie. . ..

I gólnych linii a atak zawodzi b. czę-

Tylko przez pierwszy kwadrans ŁKS st0. Wprawdz e Cyganik zmniejsza
był równorzędnym przeciwnikiem, ale stosunek cyfrowy przegranej na 2:3,
od 25-ej uiin. Cracovia przejmuje ini- strzelając z karnego za rękę ohrońcy
cjutywę i panuje już do końca na bo- dnjgą bramkę dla Leg i, lecz i to nie

isku. W napadzie łódzkim siaha jesz- wpływa pobudzająco na drużynę. Ba-

czę para Hogendorf — Baran. Kilka tovany staje się coraz bardziej panem

dohrych zagrań miał Wosiński. Sidor boiska i spycha Leg ę do obrony,
nie wykorzystywany. Z uieczu na mecz Czwarta bramka Balasa pieczętuje za-

poprawia się młody Karolek w porno- 's}użcną przegraną wojskowych.

ków Polonii stracił zacięcie, a już osia

teczną zaporą n'e do przebycia był

iziesięć klubów, nuloiuła. -t WMKS do-

losowany został do grupy III-ej.
Pierwsze terminy przedstawiają się

-.n-tępująco:
13.IV grupa II: Grochów — Rymer;
grupa III: Warta - WMKS;

30.IV grupa II: Rymer — Orzeł Gor-

grupa III: WMKS — Czuwaj.

WŁASNYM SAMOLOTEM
NA MECZ W WARSZAWCE

Piłkarze Batovany przyjechał do

Warszawy w sobotę popołudniu włas-

nym samolotem. Prócz 16 zawodników

przyleciał także "ich stały trener, kilka

osób kierownictwa i dz enmikarz. Więk
| szość zawodników słowackich brała

| udział w walkach partyzanckich pri«>
I ciw Niemcom. Gośc e kwaterowali w

Demu Kultury W niedzielę zwiedzali

Warszawę. Złożyli wieniec aa tfrol)'*

Nieznanego Żołnierza i na świętym
grob

:

e gen Świerczewskiego.
Interesowali się także stratami War-

szawy
— spowodowanymi powodzią.

Oglądali oba zwalone przez krę mo-

sty. Zawodnicy słowaccy są bardzo

zdyscypl nowani — nie piją i nie palą.
Opiekunem gości (bezpośrednim) w Ich

pobycie i zwiedzaniu stolicy Polski

był por. Ołów z Ligii, (a)

ZNICZ - POGOŃ 4(1 (3:0)
W meczu towarzyskim, rozegranym

w niedzielę w Pruszkowie Zn cz gór©-
wa! wyraźnie nad przeciwnikiem, W

którym zadowolił jedynie Katafat*,
grający jeszcze, mm© „sędziwefo
wieku".

POLONIA (Świdnice) — CHROBRY

(Wałbrzych) 6t0 (2:0)
ŚWIDNICA. 7.4 (Tel. wł.) W drugłat

Jniu świąt W elkanocnycb Poloni*
grała a drużyną górn ków, rspatriaa*
tów z Francji. Bramki dla zwycięz-
ców uzyskali: Wajczer 1 Kusz po 2 1

C'szy i Dzierżok po 1. Sędziował p.

Zyburak, publiczności 5 tys.

Na zawody Polonio (Św.) — KKS

(Poznań), które odbędą s * 13 bm. W

Lignicy z Wrocławia i Jeleniej Góry
zorganizowane są specjalne pociągi
wycieczkowe, (s. i.)

CIĘŻKA PORAŻKA

. SOSNOWJEę, 7.4.: .Ciel,, »t.). RKU —

Ruch 7:0 (5:0). W Sosnowcu odbył alf

interesujący mecz piłkarski pomiędzy
eksmistrzem Polski Ruchem a mistrzem

Zagłębia RKU Sosnowiec. Zawody ta

zakończyły się sensacyjną porażką Rn

chu w stosunku 7:0. Drużyna sosno-
Szwankuje mocno współpraca poszczę- djaó Borucz, broniący w kilku bardzo : wiecka eagrala tea mcet doskonale l

groźnych sytuacjach. Drugą bramkę j była pod każdym względem lepwł.
dla Polonii strzelił znów lewoskrzy- . Wynik, jaki uzyskała jakkolwiek wyso-

cy. Pomoc i obrona z Czyżewskim na

czele dźwigały cały ciężar gry.

Gra była dość ciekawa i mimo szale-

jącej w pierwszej połowie ulewy stuła

na dobrym poziomie technicznym. Wy-
dawało się, że Cracovia zwycięży wy-

soko.

POLONIA RATUJE HONOR STOLI.

CY BIJĄC BATOVANY 2:0 (1:0)

Przeciwko Po!onii wystąpili goście
w składz e niezmieuionym, lecz mimo

to gra ich nie była już tak płynna i

skuteczna jak w uiedzielę. Właściwe

sobie i doskonale w pierwszym me-

czu uw docznione zacięcie stracił

głównie atak Baiovany. Nie umniej-
sza to bynajmniej sukcesu Polonii, któ-

ra potrafiła skutecznie przeciwstaw'ć
się drużynie gości i uratować honor

pi.karzy stolicy, b jąc ją w stosunku

2:0 (1:0).

Porównanie obu drużyn stołecznych
na tle jednego przeciwnika nie prze-

mawia na korzyść żadnej z nich, mi-

W 31-ej uiiu. dalekie dośrod mo < że cyfrowo należałoby je zdyskon
Zastawniaka przejmuje Wło- tować na korzyść Polon i. Obie druży-

dlowy — tym razem Woźniak po do- i

brym zagraniu z Szularzem. Pod ko- '

nieć Polonia była k lkakrotnie w opa-

łach, lecz udało się jej wyjść z nich

ohronną ręką. Sędziował Alfred No-

wakowski. Widzów ok. 8 tys. (a)

ki, jest w pełni zasłużony. Ruch do za-

wodów wystąpił bes Cieślika. Bramki

dla zwycięzców uzyskali: Cerek 3, Sło-

ta 2, Pilarek 1, 1 Huras 1. Sensacyjne-
mu temu meczowi przyglądało się o-

koło 6.000 widzów.

Victoria triumfuje
w turnieju siódemkowym

W pierwszych minutach gry przewa-

gę miał LKS. Po kilku groźniejszych
atakach lewej strony w 7-ej min. Baran

jest sam przy piłce na skrzydle i cen-

trując trafia w rękę obrońcy gości. Rzut

karny egzekwowany przez Barana pięk-
nie broni Rybicki. W 20-ej min. Ka-

rolek nieszczęśliwie trafia nogą w głowę

j Dycjana, którego wynoszą nieprzytom-
nego z boiska. Na jego miejsce wcho-

dzi Mazur. Cracovia ma już teraz

przewagę,

kowanie

dsrezyk tak fatalnie, że piłka efałszowa ny nie wykazały pełni swych możli-

Dwie kląski S. K. Batov
z Ruchem 0:2, z AKS 2:3

KATOWICE, 7,4. (teł. wł.). W

dni świąt Wielkanocnych gościła na

Śląsku czeska drużyna SK Batów, któ-

ra rozegrała dwa spotkania.

W pierwszym dniu uległa ona do ska-

uale grającemu Ruchowi w stosunku

0:2 (0:1). Drużyna Ruchu znajdująca
się w doskonałej formie po pięknej i

na wysokim poziomie stojącej grze od-

niosła zasłużone zwycięstwo, uzyskując
bramki w pierwszej połowie gry przez

Cieślika. Najlepszy z zawodników ua

boisku był środkowy napastnik Ruchu,
Cebula. W drużynie czeskiej ua wyróż-
nienie zasłużył napastnik Vicera oraz

obrońca Zahrabnik.

W drugim dniu SK Batów zmierzyło
się z Chorzowskim AKS. Po równo-

rzędnej grze Czesi przegrali w stosun-

ku 3:2 (0:2). W meczu tym Czesi w

oba pierwszej połowie posiadali znaczuą

na przewagę, którą zadokumentowali dwo-

ma strzelouymi bramkami przez naj-
lepszego zawodnika Vicerę.

W drugiej połowie niespodziewanie
doszedł do głosu AKS, który przy wy-

bitnej pomocy sędziego zdołał uzyskać
3 bramki, a tym samym zwycięstwo.

ua trafia do własnej bramki.

Po przerwie w 12-ej min. po pięknej
kombinacji Baran dośrodkowujej naubie

gający Wosiński kieruje piłkę głową do

siatki. W 37-ej min. Bobula strzela

rzut wolny s linii pola bramkowego,
piłka między murem obrońców trafia w

sam róg bramki i Cracoviu prowad/.i
2:1. Na 3 min. przed końcem, za rękę
Mazura z połowy boiska rzut wolny
strzela Kopera. Na kilka metrów przed
bramkę Łuć przejmuje piłkę i wolejem
skierowuje ją do bramki.

Kontuzjowany Dycjan został przewie-
ziony do szpitala. Jak się okazuje, do-

znał wewnętrznego wylewu krwi i «ła-

mania nasady kości nosowej. Pozosta- 1

CZĘSTOCHOWA, 7.4 . (tel. wł.) . W

święta -Wielkiej Nocy Częstochowski
OZPN urządził tradycyjny turniej bly-
skawiczuy o siódemkowe mistrzostwo

Częstochowskiego Okręgu. Nagrodą dla

zwycięzcy tego turnieju jest puchar
przechodni oraz piłka nożna, podaro-
wana przez Miejską Radę WF i PW.

W turnieju wzięło udział 14 drużyn
klasy A, B i C. Turniej miał ciekawy
przehieg i przyniósł parę sensacji, jak
np. wyeliminowanie mistrza Okręgu
Skry oraz mistrza jesiennego CKS.

Zwycięzcą w turnieju została Vikto-

ria, która w ten sposób uświetniła ob-

chodzony w tym roku jubileusz 25-cio

lecia. Victoria pokonała kolejno KKS

4:0 (1:0), Skrę 3:1 (1:1), Stradom 6:0

(2:0), a w finale spotkała się z Legio-
nem, bijąc go bez trudu 5:1 (4:0).

Victoria zademonstrowała grę na bar-

dzo dobrym poziomie technicznym i

kondycyjnym. Bramki strzelili: Jędrze-
jowski 3, Obst 1, Karmel. Honorowy

punkt dla Legionu strzelił Halkiewics;.

Sędziował Śliwczyński. Pourimo zimna

i deszczu zawodom przyglądało się
4.000 widzów.

Jedna z tych bramek, uzyskana została ' nle
w Łodzi pod opieką E. Jabłońskie-

z .wątpliwego rzutu karnego. Drużyna
czeska została wkrótce potem zdekom- —

pletowana. Fatalnie sędziujący p. Gru-

szka, dopuścił do ostrej gry, w rezulta-

cie czego 2-ch zawodników czeskich u-

legło poważnym kontuzjom. Trzy bram

NA PRZEŁAJ KOLARZY

oblatywał nas rumieniec wstydu na

widok „takiej gry". Szczepaniak w ata

ku w ęcej przeszkadzał, niż pomagał,

, obrona nie była pewna, pomoc wprost

13 bm o godz. 10-ej na stad onie bezradna. Zmiany, poczynione po pau.

„- .- .

- -

p
Sy

.

~ Konwiktorskiej (Stadion j zie wyszły jej na dohre i Polonia sto-

ki, uzyskane przez AKS po pauzie, pa- ) zostanie rozegrany pierw- j }a 8ję bardziej sobą, jakkolwiek i tej
dły dwukrotnie ze strzału Pytla oraz ?z?< Powojenny, ogólnopolski wyścig ' drugiej daleko jeszcze do pełni formy.

Zaw ódl oczekiwania Jaźnicki, gra-

wości, obie miały poważne luki w ze*

społach i słabe rażąco okresy gry

Dziwn'e się tak złożyło, że w chwili

przewagi Legii w polu, Batovany
strzelał bramki i odwrotnie w okre-

sie, kiedy Batovany bezskuteczne

szturmował bramkę Borucza, Ochmań-

ski zdobył prowadzenie dla Polonii.

Po przerwie Polonia poprawiła s'ę pod
czas gdy w niedzielę Legia opuściła

skrzydła.

Do ostatecznego za tym zakwalifi-

kowania — kto jest lepszym w War-

szawie poczekać musimy do niedzieli

tj. do bezpośredniego spotkania Le-

gii z Polon ą.

Gra mistrza Polski hyła różna w dochód przeznaczony został na akcję
obu po.owach meczu. Przed przerwą pomocy powodzianom Rozegrano 8

walk. Najciekawszą była walka poka-

zowa, w której spotkali się Pisarski I

Olejnik.
O 'le w I-ej rundzie Pisarski miał

SKROMNE ŚWIĘTA

RADOM, 7.4 (Teł. wł.) . W dniach

świątecznych odbyły się tutaj tylko
dwa ważniejsze spotkania piłkarskie.
W n'edz elę WKS Sparta pokonała
RKS Broń 2:1 (1:1).

W poniedziałek Radomiak zwycię-
żył Granat ze Skarżyska 4:0 (0:0).
Bramki zdobyli: Grządziel 2, Pyziak i

Górski po 1 Widzów około 3.00(h.. Sę-
dziował p, Mendyk. Radomiak wystą-

pił w eksperymentalnym Bkładz e, do

przerwy
'

gra była równorzędna, po

pauzie po dokonaniu przegrupowania
w ataku Radomiak opanował boisko.

Z drużyny gospodarzy wyróżn i si*

Grządziel, rezerwowy pomocn k Gór-

ski i Ciupas w bramre.

Pisarski walczy
ŁÓDŹ, 7.4 (Teł. wł.) W drugi dzień telskiego (ŁKS) Do drugiej walk eli-

świąt Wielkieinocy w hali Wimy od- minacyjnej Brzóska n:e stawił się, wo-

były się zawody boksersk'e, z których bec cze&0 do Katowic po edzia Ka-

Spodziei. Czesi ukończyli ten mecz w kolarski na przełaj, na dystansie ok.

ósemkę, pod koniec drugiej połowy sę- km.

dzia usunął jednego
ków.

z ich zawodni-! Do biegu zgłaszają się najwybit-

niejsi zawodnicy z całej Polski

jący znacznie słabiej, niż przypuszcza-

no, nie istniał prawie na boisku Świ-
corz. W oomocy blado Wypadł Wo-

mińsk Pozostałe walki dały nast wy

niki: w muszej Stasiak (ŁICS) pokonał
Różyckiego (Ffmowiec). W muszej II

K irgiei (Zj.j wygrał z Czarneckim II

(Zj.) W koguc ei Czarnecki i (Zryw)
wypunktował Ostrowskiego (Zj.) W

przewagę, to w III-ciro starciu Olei- ) piórkowej Nnwicki IW ma) ivygrsl Z

nik był lepszy kondyry.nie. Spotkanie Marynowsk m (ŁKS) W pió !;owej II

oczywiście nie było punktowane Na-

szym zdaniem, zakończyłoby s'ę
przypuszczalnie remisem.

W walce eliminacyjnej o prawo wy-

jazdu do Katowic — Trzęsowski (Tę-
cza) pokonał wysoko na punkty Rvch-

Zawadzki |ŁKS) zwy^ ężył na punk-
ty Gałąskę (ŁKS). w półśredn ej Ta-

borek (Zryw) wygra* na punkty aę mi-

strzem Łodzi Kijewskim (Zj.) . W cięż-
kiej Jaskuła (Tęcza) pokonał piymi-
tvwne(*o Steca
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Czy będą nowe dramaty ringowe?
no XVIII-ych mistrzostwach bokserskich w Katowicach

XVIII w boksie w tym roku

Babierają specjalnej wagi: Po pierw-
sze będą to zawody, które, bądź co

bądź. staną s'ę generalną próbą na-

szych reprezentantów przed mistrzo-

stwami w Dublinie. Po drugie, Kato-

wice niewątpliwie staną s'ę areną dal

szej podjazdowej wa'ki, prowadzonej
z nieubłaganą konsekwencją —

rywa-

lizacji młodego pokolenia ze star-

szym

Ta walka już ubeglego roku spo-

wodowała dramaty Pierwszą ofiarą
{ej stał się Czortek Jeszcze dziś ma-

my przed oczami posianiaczoną —

smutną twarz Czortka, który nie mógł

pogodzić s'ę ze swym nieszczęściem,
tctóry nie mógł zrozumieć, że izas

płynie i żadna siła nie jest w stanie

go powstrzymać.

Jakie traged'e przyniosą Katowice?

Trudno je' w tej chwili przewidzieć.
Ale przyniosą je napewno

— ba takie

Jest życie, na wszystkich odcnkach

starsi muszą nstępować młodszym.
Jak wykazuje doświadczenie, przy-

słowiowy łut szczęścia odgrywa nie-

słychanie ważną rolę w m'strzow-

skich rozgrywkach. Dla wielu zawod-

ników szczęśliwe losowanie — to jak-
by pierwszy meaz wygrany prze/
k. o.

Losowanie ma przede wszystk'm de

cydu
;
ący wpływ na obsadzenie tytu-

łów wicemistrzowskich. Już ubiegłe-
go roku losowanie sprawiło psikusy
a'ebtóryib bokserom Weźmy pierw-
szy lepszy przykład: oto Czarnecki

równy klasie Grzywocza — nie zdo-

był nawet tytułu wicemistrza.

Bazarnfk czy Stasiak?
Zaczynając przegląd naszych sił od

wagi muszej, musimy wymiera ć jako
głównych kandydatów Bazarnika i

Stasiaka. Siły są wyrównane, mło-

dość, warunki fizyczne i miejsce spot

kania — przemawiają za Bazarnikipm
— rutyna i ambicja za Stas'akiem W

batalii much niewątpliwię poważną

rolę odegra Sowiński — a Patora przy

8zczęśl'wym losowaniu może sprawić
również nieiednemu niespodziankę.

~ W kogilcłef tytułu broni Grzywocz
•I teoretycznie powin'en go obronić

Najpoważniejszy iego rywal Czarne-

cki. zdaniem naszym, jest zbyt słaby
fizycznie, aby mótfł wytrzymać czte-

rodniowy turn'ej Z

przebiegu losowania może sprawić Jest ciekawe jak na tle starszych
niespodz ankę Nie jest również wy- rutyniarzy wypadnie Cebulak — obie-

cujący zawodnik.

W półciężkiej jedynym pełnowarto-

ściowym bokserem jest Szymura m-

mo, że przechodził niedawno spadek
formy. Kto stanie w finale oko w oko

z Szymurą zależy wyłącznie od loso-

wania Nasza druga klasa jest wyrów-
nana i na ringu będz'e miał dużo do

powiedzenia przypadek. Wicemi-

strzem może być równie dobrze Sto-

cki — jak Bork —

czy Drabkowski.

Druga młodość

Klśmeckiego
W c'ężkiej broni tytułu Niewadzil i

wątpimy czy go zachowa. Jeśli w

nawet Se'ma. czy rutyniarz Poius. Po- \ przedbojach nie dojdzie do niespo.

ważnym kandydatem jest Skierka z dzianek — Kl-mecki teoretycznie ma

uwagi na mocne ciosy lwszelk'e szanse, aby wygrać. W po-

W połśredniej tytułu broui Olejnik TMwnaniu do ubiegłego roku Klimecki

Mamy wrażenie, że tylko w osobach ! P0 "? 1 "* W!e '. ki krok naprzódj prze-

Chychły i Wiklińskiego może znaleźć

kluczone. że Leczkowski weźmie u-

dział w tej wielkiej batalii Udział Po

morzan na w tej konkurencji podniósł
by jeszcze więcej poziom i natężenie
rywalizacji.

Gorzej n?ż w roku

ubiegłym
W lekkiej konkurencja już będzie

dużo mniejsza O i!c ub egłego roku

faworytami byli Kowalski i Koziołek
— to w tym roku trudno przewidzieć
zwycięzcę. Sow ński chory. Kowalski

i Koziołek wycofali się Tak więc fi-

nałowe walki rozegrają się przypusz-

czane w ścisłym gronie: a więc
Sztolc, Rademacher. Skierka, a może

Przed »zielonym karnawałem« bokserskim
Katowice w oczekiwaniu na kwiat boksu polskiego

STATNIE meldunki przed ba- Najstarszy zawodnik mistrzostw

O talią bokserów polskich w Ka- Fianc>szek Szymura podniesie flagę
tow.cach brzmią następująco; Zawo- narodową na maszt.-

on poważnych konkurentów Rutyna
nadal przemawia za Olejnikiem.

W średniej broni tytułu Kolczyński.
Jedynym groźnym konkurentem dla

„Kolki" byłby Pisarski. a!e ten ne zo-

stał oficjalnie zg'.oszouy Być może,

że wypadek, któremu uległ jadąc do

Częstochowy. n
;
e pozwolił mu na od-

powiednie przygotowani się. Pisarski

byłby chyba jedynym przeciwnikiem
Korzyńskiego, przed którym
miałby pewien respekt, bo jak wia-

domo. za młodych lat, gdy KoIczyńsk
!

rozpoczynał karierę — Pisarski zno-

kautował go A takie rzeczy pamięta
się Natomiast nad Nowarą czy Sob-

czakiem — Kolczyński ma komp'etną
przewagę n"e tylko fizyczuą ale i psy-

chiczną.

żywa jakby drugą młodość. Ostatnie

walk' w reprezentacji podniosły go

bezsprzecznie na duchu Przypuszcza-
my, że Klimerki pozbył się komplek-
su niższości, który nie stanie mu na

przeszkodzie do zwyc'ęstwa. ,

W kategorii ciężkie! przypuszczal-
nie odegrają rolę Figiel — który po-

czynił postępy techn czne, jak rów-

nież Lick Nie jest również wykluczo-
ne, że dobrze zaprezentuj się Kot-

ten | kowski z Radomia — zawodnik twar-

dy i ozna-miony z ringiem.

Jest rzeczą ważną, że Wydział
Spraw Sędziowskich obsadza mistrzo-

stwa swą elitą, co daje pewną gwa-

rancję. że nie powtórzą się nieprzyjem
ne wypadki, które m ały miejsce w

Łodzi.

Kazimierz Gryżewski

dy odbędą się w hali wystawowej.
Na r>ngu zobaczymy przedstawicieli
12 okręgów. ŚLOZB, przygotował

imprezę starannie. Pomyślano o

wszystk m, by bokserom przedstawi-
cielom okręgów, sędziom i dzienni-

karzom zapewnić zakwaterowanie

możl.wie najwygodnie.sze. Dwa naj-
większe hotele katowickie Monopol
i Polonia gościć będą naszych bokse-

rów. W Polonii znajdą pomieszczenie
bokserzy i organizatorzy Poznania,
Warszawy, Łodzi, oraz sędziowie i

zarząd PZB. W hotelu Monopol za-

kwaterowani zostaną przedstawiciele
pozostałych okręgów. Bokserzy rep.

Śląska na czas mistrzostw um.eszcze-

ni zostaną w kasynie huty Batory w

Chorzowie.

Celem umożliwienia oglądania mi-

strzostw największej ilości młośnlków

tego sportu ceny b letów nie zostały

zbytnio wygórowane i wynoszą od

100 — 300 zł.

W pierwszym dniu impreza roz-

pocznie się o godz. 18-ej, w drug°'m
i trzecim dniu o 19-tej. Walki finało-

we rozpoczną się w niedzielę o go-

dzinie 11.30.

Dnia 10 kwietnia punktualnie o

godz. 18-tej odbędz'e się uroczyste

otwarcie zawodów w nast. porządku;
Na ring wejdą przedstawiciele

wszyskich okręgów, po jednym pię-
ściarzu z każdego borącego udział

w mistrzostwach okręgu, oraz cała

ósemka śląska pod wodzą mistrza

Polski Grzywocza.

Do zgromadzonych przedstawicieli
Okręgów Związków z całej Polski

przemówienie powitalne wygłosi pre-

zes ŚLOZB p. Sadlowski

Następnie przemawiać będz
;
e pre-

zes PZB minister Widy-Wirski.

Najbardziej sportowa sobota
3 miliony widzów na imprezach Anglii

NT
LONDYN, w kwietniu

\JBARDZir£J usportowioną sobo-

tę ma Anglia poza sobą. 29

marca rozegrano tyle emocjonujących

meczów, tyle spotkań piłkarsk ch, wio

ślarskich i bokserskich, że można śmia

Vdsźei"genera- i ło Powicdzieć ' iż za dużo byto grzy
~

cesu w walce z europejczykami. O ile j Brytania oprze się na szkielecie sied-

uprzednio nikt na wyspie n e byt pe- jinilŁ lub; ośmiu , graczy angielskich,

ej' na
;
bardziej niebezpiecznym wyda-

je się nam Krtiia.

W kategorii zagadek
Bodaj najciekawsze walki mogą ro-

zegrać się w piórkowej, jakkolwiek w

tej kategor'i nie posiadamy gwiazd o

klasie międzynarodowej A jednak
właśnie w tej wadze mamy ciekawe

Indywidualności, z których każdy re-

prezent'ije swoisty styl wa'ki. Zetkn'ę
cie tych stylów będzie ciekawsze dla

obserwatorów.

Tytułu broni Komuda. ale lest ma-

ło prawdopodobne czy zdoła on zro-

bić wagę piórkową. Kandydatów do

tytułu iest wie'u, a w'ęc: Antkiewicz,
Woźniakiewicz, Czortek, Janowczyk
— oto najróżniejsi rywale, nie li-

cząc już młodszych z Nypeltem na

czele. Zdaniem naszym, jednak naj-
gro'źti'eiszym iest Antkiewicz Obser-

wowal !
śmy go w walce z Sobkowia-

kiem i z satysfakcją mogliśmy stwier-

dzić że poczynił on da'sze postępy,

jakbv trochę ujarznrł zbytn' tempera-

ment i starał sie wprowadzić na ring
więcei myśli. Woźniakiew'cz będą-
cy w fenomenalnej kondycji fizycznej,
może narobić w Katowicach wielk°ego
zam

:
°szania i przebojem przedrzeć

się do finnłu. Czortei przewyższa

8W~h konkurentów techniką, ale ustę

puje lcondve'ą fzyczną. Janowczyk
jak się zd*ie po ci~ho przyszykowuje
się do turnieju. Przy 8zczęś'iwym

bów w tym sportowym barszczu.

Publiczność dop sala jak zwykle i

na wszystkich imprezach zjawiło się
tego dnia aż trzy miliony widzów. Wi

dzieli oni chyba najbardziej sensacyj-
ne spotkania p .karskie, jakimi były
półfinały pucharu Anglii.

Chociaż rozegrano dwa półfinały, to

jednak narazie jest tylko jeden fina-

lista — Charlton Athlet c. Zespól ten

rozgromi! swego konkurenta Newcast-

le United. W roku ubiegłym Charlton

grał też w Wembley, przegrał jednak
z Derby County. C .jenie ma więk-
sze szanse na zdobycie pucharu, gdyż
dwaj ewentualni konkurenci: Burnley

i Liverpool nie są w nadzwyczajnej
formie. Grali oni ze sobą drugi półfi-
nał, jednak po 120 minutowej walce

mecz zakończy! się wynikiem 0:0 1 bę.
dzie rozegrany powtórnie w dniu 12

kwienia.

Klasyczny wyścig woślarski załóg

uuiwersyteckich zakończył się wygra-

ną Cambridge. Sukces przyszedł łat-

wo, gdyż na mecie dzieliło obie łodze

aż 10 długości. Ale czas wyścigu oka-

zał się bardzo słaby. Od 76 lat nie u-

zyskano tak słabego rezultatu, jednak
koła wioślarsk'e twierdzą, że winę za

to ponosi zła pogoda.

Teraz oczy sportowców Angielskich
zwrócone są na dwa przyszłe wyda-
rzenia: finał pucharu Anglii oraz

mecz Wielka Brytan'a — Kontynent.
Już teraz Anglicy są dobrej myśli i li-

czą się poważnie z odniesien'em suk-

wieu rezultatu to teraz każdy stawia

na wygraną jedenastki brytyjskiej. Od

wizyt Dynamo. Norrkopping
:

reprezen

tacji Kopenhagi upłynęło już nieco

czasu, tak że pamięć o ich sukcesach

zatarła się.

Ponadto wiadomość o n'eobecności

piłkarzy radzieckich w zespole euro-

pejskim dodała jeszcze pewności Angli
I kem, gdyż uważają oni, że fakt ten

osłabia zespół kontynentalny.
Równ eż jeśli chodzi o skład obu

drużyn, to specjaliści Ang elscy uwa-

żają, te zespół Kontynentu jest zbyt
pomięszany narodowościowo. Wielka

na mistrzów

Europy
W Chicago odbył s'ę finał Zło-

tych Rękawic (Golden Gloves)

między mistrzami Nowego Jorku

i Chicago. Wszystkie bilety na

to spotkara'e zostały już rozsprze-

dane
^

w tych dn'ech rozpoczęła

się przedsprzedaż biletów na mecz

Ameryka — Europa, który odbę-
dzie się 28 maja.

Ze względu na olbrzymią po'cm
DOŚĆ stadionu chicagowskiego, bi-

lety są wyjąkowo tan.e, bo od

1.25 do 5 dolarów. Amerykanie wy

syła.'ą specjalnego obserwatora na

mistrzostwa bokserskie Europy do

Dublina.

[podczas gdy- Europa będzie zlepkiem
k lku narodowości.

I Opinię tę zresztą podzielają również

Skandynawowie, którzy nie wróżą suk

cesu Europie w dniu 10 maja w Hamp
i den Parku.

Bokserzy zawodowi mają swe poważ

ne kłopoty. Lou's wyznaczył już czer-

wiec, jako miesiąc, w którym będzie
bron

:
ł swego tytułu, a tu jak na

I złość Woodcock znajduje sią w rozpa-

czliwej formie i n'c me wskazuje na

to, aby mógł się podciągnąć. Jego wal

ka eliminacyjna z Baksim jest stale

odkładana, zresztą nawet w wypadku
zwycięstwa Angl ka nie ma on poco

stawać do pojedynku z Louisem, chy-
ba, £e chce być znokautowanym w

pierwszej lub drugiej rundzie. W in-

nych wagach też nie jest lepiej, a że

w dodatku sędziow°e skompromitowali
się w ostatniej wa'ce mistrzowskiej
między Philipsem a Andersonem i

przyznał' zwycięstwo temu ostatniemu

wbrew zdrowemu rozsądkowi, więc
też widzowie i prasa wykazują poważ-

nen
:
ezadowolenie.

C'iff Anderson przegrał, ponieważ
kolor jego skóry n'e byl biały. Dosko-

nały piórkowiec z Gujany miał walkę
wygraną, ale sędzia, Szkot, nie chciał

dopuścić do faktu, by na brytyjskim
tronie boksersk'm zasiadł człowiek ko

lorowy. Założono protest, nie dał on

jednak rezultatów.

DWIE KLĘSKI BOKSERÓW

SZWEDZKICH

Reprezentacja Sztokholmu po prze-

granej 8:10 z praskim Boxing Clubem

przegrała z Cs. Hranice 6:10.

diowicz, Czortek, Selma, Waśiak,
Kolczyński, Drabkowski, Kotkowski.

Wrocławski OZBi Kuranda, Faska,
Miszczuk, Sztolc, Fiszer, Kwiatkow-

skiź Wolski, Ciećw erz.

Śląski OZB: Bazarnik, Puzon, Ny.
pelt, Rademacher, Kusz, Nowara, Ko-

Pierwszego dnia odbędzie się oko-

ło 30 spotkań, w. drug m dniu 15

spotkań, w trzecim 10, a w ostatnim

8 walk.

Natychmiast po zakończeniu mi- lonko, Figiel, Grzywocz. (ZM)
stizostw nastąpi dekoracja mistrzostw

i wicemistrzostw pasami mistrzów-
_

• • l| »

skimi, oraz rozdanie nagród Wszyst- «Umiej BOKSCrOW

kie dzienniki śląskie ofiarowały na-
^

Berlinie *

grody.
Hala na której będą się odbywać W Berlinie rozegrano półfnały mię-

mistrzostwa zdolna jest pomieścić dzyalianckiego turnieju bokserskiego
8.000 widzów,* tak że nie należy się (wojskowego), na który byli również

obawiać natłoku. ~ zaproszeni nas bokserzy, a nie brali

Dzienn karze zamiejscowi proszeni udziału na skutek braku wolnego ter-

są zamawiać telefonicznie, ew. listów- minu.

nie w sekretariacie ŚLOZB-Katowice Czesi do finału przeprowadzili 5-ciu

ul Francuska Woj. Dom Kultury i swych bokserów. W piórkowej Gan-

Sztuki teł. 339-36, kwatery oraz «aiej- dau (Francja) wygrał na jiunkty z Na-

sca prasowe. vrat lem (Cz), Boyen (Hol.) wygrał ae

Lista zgłoszeń do mistrzostw prz-d- Falkenburgiem (Belg) przez t. k. o . W

staw a się następująco: i lekkiej Oritiz (USA) pokonał na punk-
Częstochowski Okręgowy Związek 'y Vraspira (Cz.), a Cuallet (Fr.) wy-

Bokserski, od wagi mnszej do, pół-
7
- Barraceu (USA), w połśredniej

ciężkiej: Strychalski, Frymus, Chudy, Blesak (Cz.) zwycięży! Massta (Hol.),
Marc.niak, Warwas, Berg, Kubicki. a Kostka (Cz.) wygrał z Van Deykiera

Gdański OZB od wagi muszej do ( Ho! -J na

pu
nk

ty. W średniej Matejo-

ciężkiei: Sowiński, Wierzb cki, Ant- wc tCz )wygrałwIIrprzezk.o.%

muszej do

kiewcz, Skierka, Chychła, Szyman-
k ewicz, Bork, Lick,

Krakowski OZB od

ciężkiej: Przybyłowicz,

Szczerbowski, Dudzik,

Matuła, Kolut, Zbik.

Lnbelsbi OZB od muszej do ciężkiej:

Borowski, Baran, Chojna, Sadowski,

Zieliński, Kurcz II, Malik, Mysiak.

Łódzki OZB od muszej do ciężkiej:
Stasiak, Czarnecki, Woźniakiewicz,
Mazur, Oleinik, Trzęsowski, Kosiński,
Niewadził, rezerwa: Kijewski, Ja-

skuło.

Poznański OZB Frąckowiak, Szy-
mański, Janowczyk, Poius, Adamski,
Sobczak, Sadzisz, Klimecki, Koziołek,
Szymura.

Pomorski OZB Birwicz, Kruża,
Piotrowski, waga lekka vacat, Wi-

kliński, Cebulak, Stocki, waga ciężka
vacat.

Rzeszowski OZB Szentag, Gac,

Dorosielski, Żak, Puc, Adamiec,

Klaczkowsklj Motyka, - -
^

'"" Szćzec'ński OZB 'Wasilewski? Ku-

kulak, Możdżyński, Skałecki, Ryn-

kowski, Ambroż, Wilczek, Pietrzak.

Warszawki OZB Patora, Aleksan-

Izabelle (USA), a Johnson (USA) wy-

grał na punkty z Rounda (Fr), W pół-

ciężkiej Prohaska iCz.) zwyciężył Hug
Tarnowski ^esa (USA) na punkty, Steward (USA)
Natkaniec] wygrał na punkty D'haesse fBelgia).

| W ciężkiej Netuka (Cz.) wygrał z Dau-

tillem (Fr.) przez h o. w II r., zaś MM

teras (B) zwyciężył na punkty Livan*

skego (Cz.).
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Konśredans
mistrzów

POZNAŃ zdobył największą liczbę
mistrzowsk ch tytułów, bo aż 56,

na drugim miejscu kroczy Śląsk 27 ty-

tułów, Łódź 26, Warszawa 19, Pomo-

rze 3, Kraków 3.

Piłat dzierży rekord posiadania ty-

tułu 6 lat z rzędu.
Okres potęgi SIrjska przypada na la"

ta 1928 i 1929. W obu tych latach ślą-
zacy zdobyli po cztery tytuły mistrzów

skie. Ho tym l}czbąt mis(rzójw. ś|ąs|cicb
' malala; takr;że yr 1934- r .

- zniknę%su=
pełnie z I'sty; Śląsk wpisał nazwisko

| mistrza do tabeli dopiero w 1937 r. S

to dzięki „poznaniakowi" P'łatawi,
j W następnych latach Śląsk wnosił

do tabeli po dwu mistrzów rocznie.

Łódź czterokrotnie m ała już po

trzech mistrzów rocznie, w latach

1927, 1931, 1933 i 1946.

Mąjchrzycki był siedmiokrotnym mi-

strzem Polski, w wadze Iekk'ej dwa

razy, a w średniej 5 razy.

Rok 1935 upłynął pod znakiem zu-

na i mistrza św.ata Tony Zale- Za-

lewskiego w sprawie doprowadzenia
d.> skutku walki o mistrzostwo świata

m ędzy tymi dwoma zawodnikami

Manaźer Amerykanina, Sam Pian ma

udzielić definitywnej odpowiedzi do-

piero 15 kwietnia. W imieniu Zale

oświadczył on, że kontrakt może być
podpisany tylko wówczas, kiedy
Rocky Graziano zwolni Tony Zale

z obow ązku udzielenia mu rewanżu

Jak wiadomo, Graziano został doży-
wotnio zdyskwalifikowany przez ko-

misję bokserską stanu Nowy Jork

jednak będzie mógł on walczyć na

innych terenach, Sam Pian projektnje
zbrganizowanie meczu <rraziano —

Zale na otwartym powietrza w flL
•

cago i spodziewa się kasy przynaj-
mniej jednego miliona dolarów.

Tony Zale oświadczył, że dyskwa-

lifkacja Graziano nie jest dosta-1

tecznym pbwodem, aby odmówić mu kategoriach,
rewanżu. Cerdan za swą ostatnią piórkowej,

walkę z Greenem otrzymał 25 tys Pierwszym rodowitym warszawifi-

doi., pokonany zaś Green — 21 tys kiem, który zdobył dla stoI<'cy tyluU,
dolarów. 63 tys. dolarów „pochłonęli' byl Karpiński, który zdobył tytuł w

manaźerowie. , 1932 r. w wadze średniej,

był teoretycznie 7' tytułów, a dla War-

szawy jeden zdobył Poius, który de

facto był przecież również stuprocen-

towym poznanakiem.

Konarzewski zdobył mistrzostwo 6

razy, pięć w ciężkiej, a raz w półcięż-
kiej. Moczko zdobył 5 razy tytuł w mu

szej, Arski pięć razy w półśredraiej»
Sipiński trzy razy w lekkiej i dwa w

połśredniej, Szymura 5 razy w pćł-

c'ężkiej.
Rekordem Wendego iest pos'adanie

w jednym roku tytuły w dwu wagach.
W 1925 r. zdobył on mistrzostwa w

lekkiej i półśrednlej.
W wadze ciężkiej jest najmniej na°

zwisk na 1'ście, bo tylko pięć: Kona-

rzewski, Stibbe, Kupka, Piłat i Nie-

wadził.

Największy koratredans mistrzów od-

bywał s'ę w koguciej, w której na li-

ście jest aż 12 różnych nazwisk.

Forlański zdobywał tytuły w trzech

muszej, koguciej i

17 tut wva&H o mistrzowskie tytuły

Daty mistrzostw musze! kogucia piórkowe lekka pólśredoia średnie półciężka ciężka

1924 (Poznań) Neuman (Pozn.) Meraka (Śl.) Gotowała (In,) Switek (In.) Ertmański (Poz.) Kuczkowski (Poz.) Gerbicb (Ł) Konarzewsk' (Ł)
1925 (Poznań) Glon (Pozn.) Menka (Śl.) Iwański (Poz,) Wende (W-waJ Wende (W-wa) Dehnisch (Śl.) Siibbe (Ł) Konarzewsk' (Ł)

1926 (f.ódż) Moczko (Śl.) Górny (Śl.) Iwański (Poz.) Majchrzycki (Poz.) Arski (Poz.) Ertmański (P) Gerbich (Ł) Konarzewski (L)

1927 (Katowice) Moczko (Ś!,) Pyka (Śl.) Iwański (Poz.) Wende (W-wa) Arski (Poz.) Czarniecki (Ł) Gerbich (Ł) Stibbe (Ł)

1928 (Warszaw Moczko (Ś!.) Głon (Poz.) Górny (Śl.) Majchrzycki (Poz.) Arski (Poz.) Czerw eń (Śl.) Gerbich (Ł) Kupka. (Śl.)
1929 (Katowice Moczko (Ś'.) Glon (Poz.) Górny (ŚL) Wochnik (Śl.) Arski (Poz.) Majchrzycki (P) W śniewski (P) Kupka (Śl.)
1930 •Poznań) Forlański (Po: Stępniak (Poz.) Górny (Śl.) Wochnik (SI.) Arski (Poz.) Majchrzycki (P) Konarzewski (Ł) Stibbe fŁ)

1931 Warszaw: Moczko (Śl.) Forlański (Poz- 1 Rudzki (Śl.) Chm
:
e'ewski (Ł.) Seweryniak (Ł.) Majchrzycki (P) W śniewski (P) Stibbe (Ł)

193? Poznań) Rogalski (Poz.) Poius (Poz.) Rudzki (Śl.) S 'pińsk i (Poz.) Seweryniak (L.) Karpiński (W-wą) Wystrach fŚl.) Konarzewski (Łl

1933 Warszawa) Rotholc (W-wa, Poius (Poz.) Rudzki (Śl.) Banasiak (Ł.) Pisarski (Ł.) Chm'elewski (Ł) Antczak fW-wa) Konarzewsk? (Ł)

1934 Poznań) Czortek (Poż.) Rogalrki (Poz.) Forlański (Poz.) Sipiński (Poz.) Seweryniak (Ł.) Ma'chrzvcki fP) Antczak fW-wa) Piłat (P)

193" ?oznr>ń' Sobkowiak (Poz W: rski (Poz.) Poius (Poz.) Sipiński (Poz.) Misiurewicz (Poz.! Majchrzvcki (P) Szymura (P) Piła' 'PI

192 -dż) Sobkowiak (Poz ' Wlrski (Poz.) Chrostek (Kr.) Woźniakiewicz (Ł.) Sip'ński fP.) Chnrelewski (Ł) Szvmura fP) Piłat fPI

19- 'oznań' Rundsten (W v,- Koziołek (Poz.) Chrostek (Kr.) Woźniakiewicz (Ł.l Sip'ński fP.) Pisarski fW-wa) Szvmura CP) Piła» fŚP

193;

193''

T adź) Jasiński (Śl.) Koziołek (Poz.) Czortek (W-wa) Kowalski (W-wa) Jańczak fW-wa) Pisarski 'Łl Karolak fGdyn) Piła* /Śl.)193;

193'' Katowice i Jasiński (Śl 1 • Sobkow'ak (W-wa) Czortek fW-wa) Kowalski (W-wa) Lelewski fGra) Sułczyńsk' fPI Szymura fP) Piłat fŚH

1946 (Łódź) 1 Stasiak (Ł) | Grzywocz (Śl.) Komuda (Śl.) Koziołek (Poz.) Olejnik (Ł) Kolczvdski fW-wa) Szymura (P) Niewadził (Ł?
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Czterech Budrysów z Polski
na podbój amerykańskiej piłki nożnej

SZEŚCIU wybitnych piłkarzy euro-1

pejskich przybyło dziś do Amery ,

ki" — przeczytałem w nagłówku dzia-

łu sportowego „New York Herald Tri-

bune", gdy w sobotę rano przybyłem do

biura. Zaciekawiony tytułem, zacząłem
studiować notatkę i ku swemu zdu-

mieniu dowiedziałem się, że wśród tych
sześciu gwiazd jest aż cztery z Polski o- j
raz dwóch Szkotów. Wszyscy są zawo-

dowcami i maję grać w jednej z dru-

żyn chicagowskich. Tego jeszcze nie

było.

FamfęTam przed dwudziestu laty wy-

brali się dwaj piłkarze lwowskiej Pogo-
ni grać zawodowo zagranicę, jednym z

nich był zdaje się Słonecki, drugi Ste-

uerman. Ale żeby zawodowcy polscy za

angażowali się do Chicago, to trochę
dla mnie brzmiało dziwnie. Szukam w

innych gazetach i dowiaduję się, że pił
karze cl zostali sprowadzeni przez za-

łożyeieła piłkarskiej ligi amerykańskiej
p. Ferdynanda Weiszmana, który obec-

nie jest właścicielem i menażerem Chi-

cago Maroons.

(Otl własnego korespondenta z ŁJ. S.

Przedruk bez powo!ania się na źródło — wzbroniony

mie, dając jej zastrzyk świeżej krwi w

postaci „importu" piłkarskiego a za-

granicy.

Dopływ zagranicznych' piłkarzy od-

bywać się będzie w coraz większym
tempie, przyczym płynie on i dwóch

kiernnków: europejskiego i południo-
wo • amerykańskiego. W zależności od

Świąteczne zwycięstwo»,.
\\L>

raz 100 dolarów za każdy mecz. Nie

mogłem się niestety dotąd dowiedzieć,
czy w zimie ich zarobek będzie się o

graniezał do tych 200 dolarów, co było
'ty wegetacją. iak równitż wted"'

dy kontuzje nie pozwoliłyby grać im

przez dłuższy czas. W najlepszym ra-

zie zarohek ich wyniesie 690 dolarów

miesięeznie, co po potrąceniu podatku,
da im około 450 dolarów, co stanowi

równowartość na siłę kupna 450 przed-
wojennych złotych polskich.

Zapewnia to skromne, lecz przyzwo-

ite życie samotnemn. W każdym bądź
razie odbiega daleka in minus od za-

robków sportowców amerykańskich i

jak na „wybitnych piłkarzy europej-
skich" jest śmiesznie małym honora-

rium.

mi. Wolanin grał rzeczywiście w lwow-

skiej Pogoni na środku napadu. W r.'

1940 występował w barwach lwowskie-

go Spartaka, skąd wras a 6. graczem

krakowskiej Wisły, później drohobyc-
kiego Junaka Habowskim, powołany so

stal do ligowej drużyny Spartaka to

Moskwie. Z armią polską poprzez Bli-

tego kształtuje się obraz drnżyn ame- ski Wschód przedostał się do Anglii
rykańskich, których gra oparta jest dziś... wylądował iv St. Zjednoczonych-
na razie bardziej na grze solistów, niż Wolanin jest w lwowskich kołach spor-

na grze zespołowej, a zaobserwowane towych dobrze znany.

Są i znajomi
Po godzinie osiągnąłem telefonicznie

Chicago Maroona. P. Weiszmana nie

ma, jest z piłkarzami jeszcze w No-

wym Jorku, ale znają nazwiska polskich

piłkarzy.

Notuję: Adam Wolanin, Zygmunt
Pyka, Tadeusz Ciepliński, Władysław

Bedryło. Rozmówca mój stara się mnie

przekonać, jakie to wielkie są gwiazdy

piłkarskie. Z ciekawością przerzucam

inne pisma i znajduję Więcej materia-

łu.

Otóż na pokładzie „Queen Ełisaheth",
która dobiła w piątek E jednoczesnym,
na skutek burzy, późnieniem, przybyło

rzeczywiście sześciu piłkarzy z Europy,

ściślej mówiąe a Anglii, których perso-

nalia według dzienników nowojorskich

brzmią następująco: Adam Wolanin,

Pionierzy
Z wymienionych piłkarzy tylko dwa

nazwiska są mi znane z przedwojennych
czasów — Wolanina istotnie z lwow-

skiej Pogoni, choć podany przez Weisz-

mana wiek nie bardzo się zgadza oraz

Bedryły, który też grał w jakiejś lwow-

skiej drużynie, bodajże Lechii. Pozo-

stali dwaj: Ciepliński i Pyke znani są

chyba tylko w swych rodzinnych mia-

stach. Wszyscy czterej zaczęli już tre-

ningi, przygotowując się do swego de-

biutu, o którym w swoim czasie napi-
szę.

Przyjazd Wolanina i jego towarzyszy

potwierdza to, o czym już niejedno-
krotnie pisałem, że Amerykanie myślą
poważnie o postawieniu swej piłki no-

żnej na wyższym, niż dotychczas pozio-

przeze mnie konglomeraty piłkarzy, an-

gielskich B południowo - amerykański-
mi są doLĆ dziwne i stwarzają na boisku

nieraz cudaczne sytuacje, jeśli si? na to

patrzy ze środkowo - europejskiego
punktu widzenia na piłkę nożną.

W każdym bądź razie Amerykanie
zdaj? sobie z tego sprawę i starają się
sięgać do najlepszych europejskich
wzorów taktycznych i organizacyjnych,
aby jak na'prędzej npodobnić amery-

kańską piłkę nożną do europejskiej.

Starają się o to także i piłkarze sa-

mi i to we wszystkich kierunkach. Czyż
taka notatka, jaką mam przed sobą w

Soccer News, organie oficjalnym piłka-
rzy amerykańskich, nie przypomina coś

swojskiego? „Henry Whiston został za-

wieszony na 2 tygodnie za podpisanie

podwójnego zgłoszenia do Queene Uni

•ed i College Point".

Kończąc o amerykańskiej piłce noż-

nej, należy dodać, że bardzo często me-

cze sędziowane sę przez dwóch sę-

dziów, szczególnie ważniejsze mecze.

(Ciekawe informacje naszego kore-

spondenta, p. Wł. Łogińskiego, może-

my uzupełnić szczegółami biograficzny

Gdy chodzi o Bedryłę, to qrd ir

lwowskiej Lechii, zdaje się, jako... bram

karz hokejowy, o tego „zasługach" ta

polu futbolowym wiemy niewiele. Red.)

fi^
łlW

ę==s?
Trzeba było nas się posłuchać. Kadzili :my przeciet, aby do stołu śurifleesMfo

nie zapraszać zapaśnika ciężkiej wagi.

ka i 19-lfl jij „satelitów"
w tegorocznych bojach o Puchar Davisa

NIESPEŁNA miesiąc dzieli nas od | Teraz uwaga! Grają Skonecki i Heb-

rozpoczęcia tegorocznych walk te da. Ich przeciwnikiem jest doskonały

¥"© s<f wyniki!
Lekkoatleci USA już na bieżni

W Austin (stanie Texas) zostały ro- os-ągnięte wyniki były bardzo dobre

zegrane p erwsze w tym sezonie za- , Bieg 100 y wygrał Martinson w 9,6,
lat »29i 'rfWho - pldytd-MthpPolakd'» 1 fiu wody <nabboisku- .! .- -Prali w nich udział zwyciężając n espodziewamie „nidzieję

nisistów o Puchar Davisa. Pierwsza tu-

ra w strefie europejskiej musi być u-

kończona do 6 maja. Grają w niej,-jak
obrazuje załączona tabelka, cztery pa-

ry.

Dwuch możnych
Belgia nie powinna mieć większych

kłopotów z Luksemburgiem. Washer

wygra z pi-, :ością oba single i debla.

Hiszpania, mimo, iż przygotowuje się
starannie, będzie miała trudny orzech

do zgryzienia w walce s Egiptem. Sta-

wiamy raczej na tenisistów z nad Nilu.

Trzecie spotkanie tej tury stanowi

nielada sensację. Zeszłoroczny finalista

strefy europejskiej — Szwecja, zmiersy

( Mottrain (którego mimo ambicji) Po-

; lacy pokonać nie są w stanie. Drugi
przeciwnik (który nie jest jeszcze zna-

ny) jest słabszy od Mottrama. Cóż się
dzieje? A no — zobaczymy niedługo
na korcie Legii. Może być jeszcze je-
dna nielada sensacja. Może przeciwko
Anglikom zagra przybyły do kraju
Ignacy Tłoczyński. Jeśli tak — dopraw-

dy szanse nasze na zwycięstwa wzrasta-

ją poważnie, a mowy być nie może, a-

bysmy wtedy przegrali, jak to się mó-

wi — do kółka.

Jeszćze dwa egzotyki
Holandia nie da rady egzotycznym

tenisistom s Południowej Afryki. Nie i

nika, Szwajcarię, przechodząc lekko de

3-ciej tury.

Widzę widzę! Ma

Tak zwykle szepczę jasnowidze, prM
powiadając tajemniczą przyszłość. Idrie

my ich śladem.

Jesteśmy w 3-ciej turze.

Belgia dość wysoko nłega Francji.
My zaś, tj. Skonecki, Hebda — ale... 8

Tłoczyński, po emocjonującej walca a

Anglikami, powiedzmy wygranej — mn>

simy mimo wszystko przegnać B Połud-

niową Afryką. Jeśliby był: Ignac — to

wiemy, że poivie, że wcale (nie musimy
i kto wie, czy nie wygra swoje 2 punk-
ty. Ważne jest, że mecz znown odbyłby

się w Polsce.

Jugosławia stacza zacięty bój s N,

med Pogoń' eleveir fróm|J1936 to l939

(który grał w słynnej polskiej jedena-
stce Pogoni od 1936 do 1939). Trórhę
mię ia dziwi, że Wolanin był gwiazdą
piłkarską jako 14-Ietni chłopak, ale czy-

tam dalej — Zygmunt Pyks, lat 25 z

Krakowa, obrońca, Tadeusz Ciepliński,
lat 25 a Pruszkowa, napastnik. Wszyst-
kiego mogłem się w życiu spodziewać,
ale zawodowego piłkarza s Pruszkowa

w żadnym wypadku, nie obrażając ere-

sztą tego grodu. Szukamy czwartej
gwiazdy. Jest nią 30-letni pomocnik
Władysław Bedryło.

Szczegółów tych udzielili prasie: p.

Weiszłnan oras Wolanin, który wystę-

pował jako tłnmacs ekipy, udzielając
na wstępie krótkiego wywiadu, w któ-

rym oświadczył, i piłkarze polscy będą
próbowali zaszczepić europejski sposób
gry na teren amerykański. Po długich i

ciężkich latach wojny, gra w sawodo-

wej drużynie nie będzie ciężką pracę
—

zakończył swój krótki wywiad Wola-

nin. Czterem Polakom, którzy podjęli
się zadania postawienia na nogi druży-
ny p. Weiszmana mają pomagać dwaj
Szkori, 17-letni łan Campbell s Mid-

calder oraz 27-letni Y. Cadden z Glas-

gow.

„Dobre" warunki

Czterej Polacy i dwaj Szkoci są'
pierwszymi piłkarzami, jacy przybyli s

Europy „na zamówienie" p. Weiszma-1

na, który spędził w Enropie kilka mie-

sięcy, ogłaszając dzień w dzień, że po-

szukuje piłkarzy do Ameryki na do-

brych warunkach finansowych. |

Warnnki, te rzeczywiście pozornie
wyglądają nieźle, piłkarze bowiem mają
otrzymywać 50 dolarów tygodniówki o-

wyłącznie zawodnicy— akadęmićy t

uczelni środkowego i poludnowego
zachodu. Jak na początek sezonu —

Olff DoacSs
—

cv IMurmi —

„Latający Pastor" Gil Dodds

wygrał w U S. A w ostatnią nie-

dzielę dwa biegi w odstępie go-

dzinnym, swyciężając na -I i 2

mile.

Historia amerykańskich biegów
w hali zna tylko jeden podobny

wypadek, jaki miał miejsce w

1925, kiedy Paavo Nur mi po zwy-

cięstwie na i milę nad Rayem

wygra! w 2 godziny później 5.000

m., bijąc swego równie£ słynne-

go rodaka Ritolę.

Ameryki na olimpiadę" Parkerai

pchnięcie kulą — Prathner 16,02 m,

bieg' 110 y pł Orfurth — 14,2; skok

wzwyż: Kinderhaas i Cofiman —

po

1,99; dalszych trzech zawodn ków po-

dzieliło się drugim miejscem, skacząc

po 1,95; skok o tyczce: Cooper — 4,12.
Na drugim miejscu zna!eźli się wspól-
ni Dean Fergusson i Peperdina —

4,01; skok w dal: Crowley — 7,31, 2)
Roof — 7,25 i 3) Carter—7,25; dysk
Prother — 48,03.

W Lafayette na zawodach uniwer-

syteckich w hali: kula: Fonville —

16,41, 2) Wasser — 16,15; skok wzwyż:

Eddeelman i Bachman — 1,97, skok o

tyczce: Richarda — 4,08.
W Cleveland „latający pastor" Gili

Dodds, jak dotąd nepokonany w USA.

wygrał bieg na jedną milę w czasie

4:06,5; skok o tyczce Marcon — 4,37 (!)

2) Hilsvalt — 4,28.

Opolska A kl. na starcia

|Do6maja | |Do20maja | |Do3czerwca | | Do 17 czerwca | | Do 15 l^T"""*""!

1. Belgia
2. Luksemburg

3. Hiszpania
4. Eg.pl

5. Francja
6. Indie

7. Anglia
8. Polska

9. Holandia
10. Afryka Płd.

11. Jugosławia
12. Irlandia

13. Norwegia
14. N . Zelandia

15. Dania
16. Monaco

17. Szwecja
18. Czechosłowacja

19. Grecja
20. Szwajcaria

JEŻELI PRAWA — TO NIE SZKODZI

Chodzi o doskonałego tenisistę cze-

snego Drobnego, który, jak doniosło

jedno z krajowych pism sportowych
ma się jakoby wycofać z czynnego ży-

cia sportowego — jako tenisista.

Pismo to podaje wiadomość o kon-

tuzji ręki Drobnego, której uległ ten

św'etny gracz'w meczu z Belgiem Was

herem na jednym z turniejów na Jas-

nym Brzegu.
Nie sądzimy by mógł być to powód

do wycofania się Drobnego, który w

tenisa, iak wiadomo, gia lewą.ręką, co

się n'pk edy u tenisistów zdarza Więc
jeżeli Drobny uległ kontuzji prawej
ręki — to chyba mu. nie szkodzi —

chyba, żeby lewej... (sg)

Równocześnie z rozpoczęciem roz-

grywek eliminacyjnych o wejść.e do

Ligi ruszyła do startu Opolska A

klasa. Już po pierwszych rozgrywkach
można zaryzykować podział na wal-

czące o tytuł mistrzowski i broniące

się przed spadkiem do klasy niższej.

Do grupy pierwszej zaliczyć należy

Lin.arnię (Bytom), Piast (Gliwice),
RKS Ludwik (Mikulczyce) Zjedno-
czenie (Zabrze) i Lwowiankę (Opole).

Obecnie objęła prowadzenie w ta-

beli drużyna RKS Lintarnia, przy

Górnośląskiej Limarni w Bytomiu.
Drużyna ta składa się przeważnie z

młodych graczy
— rohotników,

rekrutujących się z miejscowych Opo-
lan, Drużyna będąca na dobrym po-

ziomie technicznym. Cechuje ją dobra

kondycja fizyczna, twardość, ambicja
i nieustąpliwość.

Podobne cechy posiadają piłkarze
RKS Ludwik — górnicy s kopalni
M knlczyce.

Gl.wicki Piast, będący w jesienne!
rundzie równorzędnym przeciwnikiem
dla bytomskiej Polonii, przechor •

obecnie spadek formy. Wierząc jednak
w sprężystość jego kierownictwa i

ambicje graczy, przypuszczamy, że

piłkarze gliwiccy odegrają niep' śla'ł

ną rolę' w mistrzostwach iweg
okręgu, a może nawet w W)''' 1 b

minacyjnych o 10 miejsce w klas;^

państwowej.

Dużo do powiedzenia w końcowe

fazie rozgrywek, będzie m ało zab>

skie Zjednoczenie. Pewną szansę n

zdobycie tytułu mistrzowskiego po

siada Lwow.anka (Opole)'— druży
lwowskich repatriantów.

Grupa druga sLbsza — t® Od

(Opole), Pogoń (Zabrze), Pogoń (Prąd
uik), Kresowia (Kluczborek) i ZjeJ
noczenie (Prądnik).' (z oj

się z reprezentacją, w której gra Drob-

ny. Czy Drobny wystarczy jednak, by
wygrać uiecz dla barw swego kraju?
Wydaje się, że nie. Szwedzka para: Ber

gelin — Johansson jest równiejsza od

lej, którą zapewne wystawią Czesi:

Drobny — Vodicka. Teoretycznie Szwe-

cja powinna spotkanie wygrać —

po

bardzo zresztą ciężkiej i zaciętej walce.

W czwartym wreszcie meczu typuje-
my Szwajcarię.

Nasz słarf

Polska-Szwecja
na ekranie

MECZ Polska — Szwecja w Ło-

dzi został całkowicie sfilmo-

wany. Wyświetlone zostaną jednąk
tylko fragmenty % trzech walk a mia

aowicie: Bazarnik — Persson, Kol-

czyński — Karlsson ś Sundin — Kli-

izaecki. Najdokładn ej zostało sfilmo-

wane spotkanie Kolczyński — Karls-

son Obserwując ten mecz w dz łat-

wo zauważy jak Kolczyński stopnio-
wo demolował siły swego przeciw-
nika,

V

INa !
b1iższy „FPmowy Przegląd Spor-

towy" zawierać będzie równ eż Frag-
menty z mistrzostw Polski pływa-
ckich na krytym basenie w Bytomiu - -

.

oraz z narciarskich mistrzostw aka- I spotkanie odbędzie się w Paryżu, ryzy-

| demickich w Karpaczu, 1 kujemy postawić na Francję.

Draga tura ma być nkończona do 20

maja. Interesuje nas tym bardziej, że

sramy w niej z Auglią, którą gościmy
w Warszawie na centralnym korcie

„Legii".
Ale po kolei. Belgia będzie miała

ciężką przeprawę s Egiptem. Wynik
mocno pod znakiem zapytania. Stawia-

my mimo wszystko na Belgię. Francja
wpada na przeciwnika równie mocnego,

jak i egzotycznego. Siłę Indii opieramy
coprawda tylko na jednej przesłance,
na tym mianowicie, że doskonały Dro-

bny oberwał swego czasu w zeszłym ro-

ku nad Gangesem niezłe lanie, nie do-

chodząc w turnieju nawet do finału.

Jeśli nie byl to wpływ klimatu, to na-

leżałoby ogzotycznyrh tenisistów klasy-
fikować wysoko i Petra-z Pelizzą będą
mieli trudną walkę. Ponieważ jednak

wiele dziś o nich wiemy, ale jeszcze

mniej o Holendrach.

Jugosławia „musi" roznieść Irlandię.
Obawiamy się, że wynik brzmieć bę-
dzie 5:0, podobnie, jak następny egzo-

tyczny zespół tenisistów z Nowej Ze-

landii „da szkołę" Norwegii.

. Dania npora się s pewnością s Mo-

naco, ale chyba nie do zera, wreszcie

Szwecja pokona gładko owego' przeciw-

Zelandią, ale pewnie wygrywa; Dania

jest rozniesiona przez Szwecję.

Półfinały.' Francja gra w Paryżu s

Płd. Afryką. Dlatego też, n siebie po

ciężkiej walce wygrywa. Szwecja daje
rewanż (za zeszły rok) Jugosławii.
Przewidzieć wynik trudno. Jeśli' spotka
nie w Sztokholmie — to Szwecja. I od-

wrotnie — jeśli w Belgradzie, i' 1?--

W związku z tym wynik firtkłu'' strefy
europejskiej zachodzi jednak, mgłą. (fg)

Czyzby amnestia?

Sprawa reaktywowania jako ama | sprawy Prasa amerykańska twisriłzf.

torów fenomenalnych biegaczy że reaktywowanie Haegga. będ?:e

Szwecji Arne Anderssona i Gundara zwykłym aktem sprawi'edl:w»'£:?i W

Haegga — znowu wypłynęła na wi I roku przedol mp iskim powrót na

downię. Oficjalne źródła szwedzkie | bieżnię dwócb tych ,,asów' b?' 1
«

donoszą, £e ci zostaną reaktywowani' miał d'<a lekl>oaf'etvki •

jako amatorzy jeszcze przed począt

kiem sezonu. Zm'ana stanowiska

Szwedzkiego Związku Lekkoatletycz-

nego nastąpiła prawdopodobnie pod
naciskiem pewnych osob stości ze

sfer sportowych USA, które zawszę

twierdziły, że Haegg nie przekroczył

przepisów amatorskich w czasie swe

go tournee po Ameryce.

Podczas swej ostatniej wizyfv A

Ameryce plotkarz Lindman t średni"

dystansów ec Gustefsson pr»ep-ow-<
dzili szereg rozmów, które whln-

wpłynęły na przyśpieszenie całe

WARUNKI PRKNUMFRATY

od dnia 1 listopada'
miesięrznie zł. 72 .—

kwartalnie „ 208.—

Wpłarać wyłącznie na adres Admini-

stracji — Warszawa, ul Mokotowska 3

„Przegląd Sportowy"

CENY OGŁOSZEŃ:

Ogłoszenia drobni- 10 zł.

'a'1mmwtekf
cip s/.i-roko^r! '• Inej

-zpalty — 40 zł. HiMyu drukiem 1003⁄4

drożej.

Wydawca: K C. OMTUR w Warszawie. Redaguje Komitet. Redakcja i Administracja: Warszawa, Mokotowska 3. Tel. 870-01 ! 870-03 Skrytka poertowa 181.

aolosra M? irokaral OMTUR, Polaa S4 Odbito w drukarni „Wiedsa" „Robotnik" — Nr L B-20750


