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będą reprezentować Polskę w Dublinie

Kolczyński
Szymura
Klimecki

» a

KATOWICE, 13.4 (Tel. wł.). Optymizm zapanował w sferach
PZB po finałach mistrzostw boks ersk ch. O ile pierwsze dwa dni
zawodów nie wyglądały tak różo wo, to jednak ostatnie rozgrywki
wykazały, że posiadamy jeszcze kilku pełnowartościowych zawodni-
ków, których bez wstydu można pokazać w Dublinie. Bo przecież
18-te Mistrzostwa toczyły się pod wyraźnym hasłem: „kierunek na

Dublin".

PEŁNA ÓSEMKA NA DUBLIN

Płk. Mirzyński, obecny na turnieju,
wypowiedział ważkie słowa, że dzisiej-
sza drużyua nie wiele ustępuje naszej
ósemce przedwojennej. Drużyna ta praw

dopodobnie pojedzie do Irlandii w na-

stępującym składzie: Bazarnik, Grzy-
wocz, Antkiewicz, Rademacher, Olejnik.
Kolczyński, Szymura, Klimecki. Cha-

rakterystyczne dla ostatnich mistrzostw

było, że tak powiemy, połów za młody-
mi talentami. Połów ten hył naszym

zdaniem czyniony w zbyt forsowny spo-

sób i nawet z krzywd; dla starszych za-

wodników, bowiem na gwałt' chciano

wyłonić nowe talenty.

16, 171 10 mo/
cc IVarsjEaivie
Pol. Zw. Tenisowy, w porozumie-

niu z organizatorem spotkania sek-

cją tenisową „Legii" ustalił, ze

spotkanie tenisowe Anglia — Pol-

ska odbędzie się w Warszawie na

korcie centralnym „Legii" przy ul.

Myśliwieckiej w dniach 16, 17 i 18

maja rk

Do angielskie| drniyny Daria

Cnp owej wyznaczeni zostali: A. J

Mottram, -D. W. Barton, H. T.

Baxter, R. E. Carter, G. L. Paish i

F. J . Piercy.

Ostateczny skład ustalony bę-
dzie po tnrniejn w Hampstead, któ-

ry rozegrany będzie 15 — 16 bm.

i mistrzostwach Anglii na kortach

ziemnych (28.4 — 3.5) w Londynie.

NOWY TALENT

Znaleziono taki jedeu talent w posta-

ci toruńczyka Gumowskiego. Istotnie

chłopak doskonały o zadatkach na raso-

wego boksera. Zrobiono z nieąo mistrza

Podkreślamy słowo „zrobiono". Bo do

tak zaszczytnego tytułu młodzikowi r.

Torunia jeszcze daleko. „Zrobiono" mu

dwie walki ze Stasiakiem a później z

Na Kongres F.I.V.
wyjeżdża polska delegacja

W środę, 16 bm. wyjeżdża do Pa- )

ryża na Kongres Piłk" Siatkowej (FIV)

polska delegacja w osobach: prezesa

PZPR Zygmunta Nowaka oraz inż.

Wirszyłło.

Kongres paryski trwać będzie 2 dni.

Zadaniem jego jest ostateczne zorga-

nizowanie M ędzynarodowego Związ-
ku Piłki Siatkowej (FIV), wybór Za-

rządu i siedziby Związku oraz wszech-

stronne omów enie dalszych planów i

zamierzeń.

Kongres FIV wywoła! olbrzymie za-

interesowanie. Oczekuje się przyby-
cia delegacji następujących państw:

Czechosłowacji, Włoch. Bułgarii, Lu-

semburga, Portugalii i Polski.

De'egacja polska rioźy propozycję,
aby siedzibą Związkn P łki Siatkowej
była Warszawa. Przypuszcza się jed-
nak. że Francja i Czechosłowacja bę-
dą usiłowały przeforsować, jako sie-

dzibę FIV, swoje stolice: Paryż i

Pragę.

Podczas Kongresu rozegrany zosta-

nie sensacyjny mecz międzynarodowy
w piłce siatkowej pomiędzy repre-

zentacjami Francji i Włoch.

Spotkanie to pozwoli naszej delega-
cji zorientować się, jaki poziom gry

reprezentują państwa zachodn'e.

(m. w.)

OęclzleiYf(|
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Węgierski Związek Kolarski za-

akceptował termin rewanżowego spot

kania torowego Polska — Węgry w

Budapeszcie.
•

Węgrzy zaprosili kolarzy polskich
do udziału w tradycyjnym biegu
„Tour de Hongrie" między 25 — 29

czerwca oraz na bieg dookoła Bałato- '

nu 14 i 15 wrześn'a.

•

Węgrzy zgodzili się wysłać silniej-
szą drużynę pływacką do Polski w po

czątkach czerwca. Pływacy węgier-
scy wystąpirby w Warszawie, Kra-

kowie i Katowicach,

a,

KRAKÓW, 13.4 (Teł. wł.) . Ciąg-

nąca s'ę od dłuższego czasu głoś-
na sprawa Gracza doczekała się
wreszcie pierwszego wymiaru kary.
Jak komunikują zarząd TS Wisła,
w wyniku przeprowadzonych do-

chodzeń, udzielił Graczowi suro-

wej nagany oraz pozbawił go pra-

wa uzyskania godności kapitana

drużyny piłkarskiej Wisła na prze-

c'ąg dwóch lat.

Patorę. Obie te walki Gumowski wygrał

niezasłużenie, jakkolwiek walczył w uirh

bardzo dobrze. Nie chcemy bynajmniej
umniejszać sukcesu Gumowskiego, któ-

ry jest istotnie dobry i zasługuje na

najwyższą pochwałę, ale... od niego jest
jeszcze w Polsce kilku lepszych bokse-

rów wagi muszej. Nie można w ringu
punktować za młodość i talent, bo ta-

kich przepisów regulamin jeszcze nie

zna.

W czasie pierwszych dwóch dni mi-

strzostw bardzo wiele mówiło się jesz-
cze o jednym talencie Kruły i Pomo-

rza, który w przedbojach znokautował

dwóch słabszych przeciwników. Gdy do-

szło jednak w finale do spotkania z po-

ważnym przeciwnikiem Grzywoczem,
to mistrz odkrył wszystkie słabe strony

Kruży.

BRAWO ANTKIEWICZ
- Antkiewicz by!-rewtlację — tell młał

najcięższą drogę do finału: Czortek,
Woźniakiewicz, Moszczyński i dopiero
Janowczyk, który w drugiej połówce
miał zaledwie dwie lekkie walki. Ant-

kiewicz poczynił kolosalne postępy i o-l

tego czasu, gdy oglądaliśmy go na rin-

gu w Sztokholmie, zmienił się najzupeł-
niej. To już nie ten sam bombardier

chaotyczny, teraz Antkiewicz stał się
bombardierem technicznym i myślącym
w ringu.

W lekkiej Rademacher zademonstro-

wał dobrg formę. Bokser ten z półdy-
stansU jest niewątpliwie asem na miarę
międzyuarodową. Przypomina on sposo-

bem walki niegdyś doskonałego bokse-

ra niemieckiego Szmedesa.

Olejnik startował z kontuzjowanym
okiem, a mimo to stanął na poziomie,
choć wydaje się nam, że ubiegłego ro-

ku w Łodzi był nieco lepszy.

Kolczyński zademonstrował tym ra-

zem boks bardzo inteligentny, gdyż w

czasie turnieju spotkał trzech rywali o

różnych stylach i za każdym razem sto-

sował różną taktykę, zaskakując prze-

ciwników różnymi rozwiązaniami walki.

Jego walka, w której znokautował No-

warę, była imponująca.

Szymura nie ma w Polsce żadnej kou-

kurencji i przerasta wszystkich swych
konkurentów o głowę.

Rekordzista śwfata

rozpoczął
trening

Rekordzista świata w skoku wzwyż

Amerykanin Lester Steers, który od

trzech lat n'e zjawiał się na skoczni,

rozpoczął —

w obliczu Olimpiady
znów trening. Przed trzema laty osią-
gał on parokrotnie wysokość 213,5
cm, jego rekord światowy w skoku

wzwyż wynosi 2.11 m.

Dnia 15 bm. w pierwszą bolesną rocznicę śmierci

Najukochańszego Męża i Ojca

MARIANA STRZELECKIEGO
Członka Redakcji „Rzeczpospolita", b. Redaktora Naczelnego

„Przegląda Sportowege',

Odbędzie się o godzinie 7,30 w kaplicy Św. Barbary (gmach
Romy) nabożeństwo żałobne, o czym zawiadamiają

ŻONA, CÓRKA II SYN

Kli- . iecki wypadł lepiej, niż na me-

czach międzypaństwowych, a w ogóle
stanął na poziomie poprawnego boksu.

Górował on nad wszystkimi swyini prze-

ciwnikami przynajmniej o pół klasy.

(Dalszy ciąg na str. 4-ej)

Kto szybszy?

Lekkoatletyczne
mistrzostwa

Argentyny
Mistrzostwa Argentyny w lekko-

atletyce przyniosły następujące re-

zuitaty: 100 m — Marquez 10,6, 200

m — Triulzi 22,2, 40U m — Pocovi 50,
80 m — Torrez 1:57,5, 1500 m — Pal-

meiro 4:01,6, 5000 m i 10.000 m — Ca-

brera 15-15,3 i 32:12,7, 110 przez płot-
ki — JriulzL 14,3, 400 m-płotki — Ali -

berti 56 Wzwyż Bariobuevo 1,80. W

dal — Laraburu 7. Trójskok — Sara-

na 14,31 Tyczka — Montes de Oca

3,60 m. Kula — Malchioldi 14,04.
Oszczep — Heber 56,52 Młot — Fuse

45,70 Dysk — Malchioldi 45,95 (re-
kord).

-Jestem szczęśliwy-
mówi

Pietruszewski
— Wiozę koszulkę z Orłem do

Łodzi, jest to wszystko co mogę

dać swemu miastu i swemu' klubo-

wi, ale jestem z tego dnmny i strasz

nie zadowolony.

Jnż w tej chwili chciałbym być
w Lodź; — powiedział po biegu
gu PietraszewskL

Wyścig do piłki Szczepaniaka z Cyganikiem w meczu

Polonia — Legia 1:1.

Na prostopadłej!
p--

- mt*—*

a

Suiicarz [Pol.) dostał piłkę na prostopadłą i zostawił w lyłe swych, prze-

śladowców z Legii.

Ostatnia impreza narciarska sezonu

Dziedzic wygrywa. Memoriał im. śp. Br. Czecha
w ramach uroczystości 40-lecia SNPTT Zakopane

Zdjęcie Ignacy 53uja5l

Na zdjęciu Bronisław Czech, jeden z

najznakomitszych narciarzy polskich i

wzór sportowca, zamordowany przez

Niemców w Oświęcimiu z trenerem nor-

weskim Per Klykenem na skoczni to

Zalcopanem w r. 1932.

ZAKOPANE, 13.4 (Tel. wł.). W ra-

mach uroczystości jubileuszowych
40-lecia istnienia Sekcji Narciarskiej
Polsk'ego Tow Narciarskiego odbyły
się w dniach 3 — 11 bm. ostatnie w

tym roku zawody narciarskie o memo-

riał imienia Bronisława Czecha. Za-

wody odbyły s
;
ę w bardzo ciężkich

warunkach atmosferycznych i tereno-

wych i były konkurencją typowo wy-

sokogórską a jednocześnie wszechstron

nym sprawdzianem sprawności narc'ar

skiej, gdyż o ostatecznej klasyfikacji
decydowała suma punktów osiągn'ę-
tych w czterech konkurencjach.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężył
zeszłoroczny zwycięzca czwórmeczu,
Dziedzic Stefan (HfcN) z notą 49,76,
przed Kulą Janem (SNPTT) — 98,16 i

Weczorkiem Antonim (KS Szczyrk)
110,81.

Dalsze miejsca zajęli: Kwapień Ta-

deusz (Wisła Zakopane) nota 112,85,
Samek Mieczysław (Wisła) 114,64, Sin

gier J. (Wisła), 7) Hordyński (SNPTT),
8) Szel ga (Sokół), -9) Dawidek Ta-

deusz (HKN), 10) Dawidek Teodor

(SNPTT). I

Zespołowo pierwsze miejsce zajęła
Wisła z notą 393,92, 2) SNPTT z notą

670,84. i

Zwycięzca w czwórmeczu Dziedzic, (

uzyskał w poszczególnych konkuren-

cjach następujące wyniki; w b'egu na

14 km pierwsze miejsce w czasie

1:15,36 przed Kcbylańskim (HKN)

1:19,43 i Kaczmarczykiem (AZS Kra-

ków) 1:24,28. W biegu zjazdowym: 1)
Dziedzic 1,30 przed Hrobokiem J. i

Tadeuszem Kwapieniem — obaj Wi-

sła — ex equo 1,36.

Slalom rozegrano w Suchym Żlebie

na Kalatówkach, który przeniesiono z

powodu mgły, wiatru i 10-stopuiowego
mrozu z Kasprowego W erchu. W kon

, kurencji tej Dziedzic zajął 8-me miej-
sce, Kula 11-te. Zwyciężył Bachleda

Curuś (SNPTT) 1,55,2/5, przed Maru-

sarzem Józefem (SNPTT) 1,58,2/5 i

Ciapiakiem.
| W konkursie skoków zwyc'ężył Ku-

la (SNPTT), mając skoki 37 i 36 m, no

| ta — 219,5. Dziedzic zająi piąte miej-
sce mając skoki 32,5 i 33 m. Nota —^

192,6.

I Konkurs skoków odbył s'ę w ostat-

nim dniu zawodów czwórmeczu i roze-

grany został na stoku Kasprowego
Wierchu na specjalnie zbudowanej

I skoczni (próg ze śniegu). Najdłuższy
skok poza konkursem miał Danie!

Krzeptowski (SNPTT) 38 m.

UJ

Dziewięcioosobowa drużyna lekko-

atletyczna ze St. Zjednoczonych star-

tować będzie w Pradze 22 i 23 lipca
w Pradze.
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Jui minqł
rok—

X IE chce się wprost wierzyć, ie

to już rok minął od czasu, gdyśmy
odprowadzali na wieczny odpoczy-
nek i. p. redaktora Mariana Strze-

leckiego.

Odszedł od nas nagle, w chwili

gdy gotowaliśmy się do wspólnego
wysiłku i odnowienia długoletniej
współpracy. Odszedł w chwili dla

sportu polskiego . najtrudniejszej,
gdy formowały się kształty jego
nadrzędnej organizacji, nad której
szkicem przepędził niejedną nieprze-
spaną noc.

Brak ś. p. Mariana Strzeleckiego
odczuwaliśmy w ciągu tego czasu

wszyscy. I tu, w redakcji, w chwi-

lach szczególnie gorących i w Pre-

zydium Państwowej Rady Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia

Wojskowego, którego byt najlep-
szym sekretarzem, i na wielu, wielu

innych odcinkach, którymi żywo in-

teresował się do ostatniego tchnie-

nia. Brakło go przede wszystkim
nieutulonej w żalu Rodzinie, nielet-

nim dzieciom i żonie, na której bar-

kach spoczął ciężar wyehowania ich

w duchu i intencjach ś. p. Ojca.

To też dziś, w dniu smutnej rocz-

nicy śmierci ś. p. Mariana Strzelec-

kiego wspominamy ze szczerym ża-

lem Człowieka, który byt symbolem
pracowitości, uczciwości i rzetelne-

go koleżeństwa.

Wisła złapała pierwszy eddech
kosztem bytomskiej Polonii 3:1 f2:l)

' KRAKÓW. 13.4 (Tel. wł.) . Wista -

Polonia (Bytom) 3tl (2:1). Bramki zdo-

byli dla Wisły: Gracz, Giergel i Cisów

ski. dla Polonu Kazimierowicz,
Polonia: Madejski (Raszczuk), Ko

mórkiew cz. Marosz; Hanin, Salik, ini

Szumara; Kazimierowicz, Matyas U.

Kozak. Szmidt, Buczma.

Wisła: Jurowicz: Filek II, Flanek;

Wapiennk II, Filek 1; Wapiennik I;

Giergiel, Gracz, Kohut. Jackowski, Ci-

sowski,

Zdaje się, że Wisła złapała już
pierwszy oddech. Wprawdz e współ-
autorem bramki dla niej był Madejski,
niemniej jednak Wisła naogói zasłu-

żenie zdobyła dwa punkty.

jCZUPURNY KOHUT

I Poważnym wzmocni en
—

.i drużyny

czerwonych był Kohut, który uzy-

skawszy zwoluienie z waiszawskiej
Legii, stanął na czele ataku i tchnął w

mego nowego ducha Wprawdzie n e

wszystkie kółka ataku Wisły pracuią
całkowicie harmonijnie, ale poprawa

jest Przez obecność Kohuta, który ma

ciąg na bramkę, atak W sly wiele zy-

skał.

Pomoc, choć osłabiona brakiem cho

rego Legutki, pracowała dobrze. Obro

na zadowoliła dopiero po pauzie, roz-

bijając ataki lotnych napastn ków Po-

lonii. Jurowicz nie ponosi winy w

utraconej bramce, obronił za to w e'«

groźnych sytuacji, stwarzanych zwła- j dwa kap talne momenty: w 24-ej min

I szcza przez Kazim
:

erowicza. Na „mi- j łapie centrę Hanina i strzela tuż obok

nus" Wisły zaliczyć należy zbyt ostrą

grę w drugiej połow e, ofiarą której
padli: Salik, którego zniesiono z boi-

ska i Szmidt oraz Kazim erowicz

przed końcem zawodów.

POLONIA DOBRZE ZACZYNA

Polonia bytomska, z której zwycię-
stwem w Krakowie poważnie się liczo-

no, rozpuczę.a mecz dobrze, gdyż już
w p erwszym kwadransie gry strzeli-

ła Wiśle bramkę. Utrata jednak dwóch

dalszych bramek już do przerwy zde-

tonowała bytonraków, zwłaszcza, że

pierwsza padła z winy Madejskiego, a

druga z dalekiego rzutu wo'.nego. Ma-

dejskiego zamieniono na Raszczuka,
który szczęś! wie bronił aż do 33 mi-

nuty po pauzie kiedy niespodziewa- .

nie padła trzecia i decydująca bram-

ka. Do tej chwili Polon a miała jesz-
cze szanse na wyrównanie, gdyż w dru

giej połowie miała nawet okresami

znaczną przewagę w polu.

MIĘDZY BRAMKAMI

Początkowo gra jest zupełnie bez

wyrazu
— tempo s.abe. Ożywia się do

piero od 10-ej min., k edy centrę Bucz-

my chwyta Kazimierowicz i ostrym,

dobrze plasowanym strzałem, lokuje
piłkę tui pod poprzeczką Wisły.. Wi -

sła jest wyrażn e zdeprymowana. Na

szczęście przychodzi jej w sukurs w

20-ej min. Gracz i strzela do pustej
bramki. Następnie ma Kazimierowicz

bramki. W 30-ej min. Jurowicz z naj-
większą trudnością broni n. ebezpiecz-
ny jego strzał. W 35 min. z rzutu wol-

nego przez Giergiela z 20-tu metrów

Wisła uzyskuje niespodziewan e pro-

wadzenie. Madsjskiego zmienia Rasz-

czuk.

Nam
:

nutę przed pauzą Kazim'ero-

wicz jeszcze raz stwarza groźną sy-

Tabela rozgrywek
piłkarskich

I I GRUPA

Gier pkt. st.br.

Milicja broni się dzielnie
i po zaciętej walce ulega Warcfe 0i 5

POZNAN, iJ.4 . (teL wł}. Warta —

Wutew Mu.c . kb ^K*tow.ce} 5:A (lii).
Bi-cunm dla Vf/urty: Podeszwa, Uen-

dera, bknypmak, Czapczyk i Smól-

ski, dla WWliiS — Hartwich. Widzów

7 tys Sędziował p. Głowacz z Prze-

myśla.
WiViKSs Kwoka, Kałużny, Krause,

Niemcz yk, Ktos, Popiołek, Placek,

Wróbel, Mydłowiecki, Hartwich, Bie-

la.
" Warta: Krystkowiak, Dusik, Weiss,

Lis, Kazm.erczak, Groński, Smólski,

Skrzypniak, Czapczyk, Gendera, Po-

deszwa.

Warta odniosła zasłużone zwycię-
stwo nad WMKS. Drużyna śląskich
M liciantów zapi ezentowała się jako

drugiej połowie meczu na barki de-

fensywy gt ści, która z trudem likwi-

dowała liczne, groźne ataki miejsco-

wych.

Warta technicznie lepsza, dała so-

bie z początku narzucie system pół-

górny, toteż zarówno podania pomocy,

jak • akc;e napadu szwankowały pod
względem dokładności i były powol-
ne Ponadto atak strzelał w pierw-
szej części niedużo,' -bawiąc się na

polu karnym w hypirkombinacje.
Po przerwie przygniatającą prze-

wagę Warty wy.kurzy«tał jej atak le-

piej strzałowo, w konsekwencji czego

Warta zapewn ła sobie pewne zwy-

cięstwo. Na wyróżnienie z drużyny

Milicjantów zasługuje środkowy po-

mocnik Kłos, z Warty zaś Kaźmier-

na-

wiak, lecz już w 2 mm. później kapi-
tulnie przed ostrym strzałem Hartwi-

cha Stan ten utrzymuje się do 31-ej

nun., k eiiy Podeszwa 2 podania Gen-

dery zdobywa wyrównanie.

Odtąd Warta jest ciągle w ataku.

Czapczyk w 33-ej i 44-ei min marnu-

je lednak dwie pewne okazje.
Po przerwie Ślązacy opadają z sił.

W 12 -ej min Gendera zdobywa z wo-

leja na pięknie,szą bramkę dnia, a w

4 mn później Skrzy pniak strzela trze

cią bramkę W 35 min. podanie
Skrzypniaka zamienia Czapczyk na

czwartą bramkę, a w 37 ej min

strzał Gendery odbija Kwoka, lecz

1) PKS Szomb erki 248:2

2)Wsła 246:3

3) Polonia (W-wa) 125:1

4) Polonia (Bytom) 2210:4

5) KKS (Poznań) 226-4

6) KKS Ognisko 228:12

7) PKS Motor 103:7

8) Polon a (Świdnica) 2 0 2:7

9) Skra (Częst.) 201:9

II GRUPA

1) Gedania 2412:4

2) AKS 235:3

3) Ryme- 123.0

4) Orzeł 224:3

5) RKS (Sosn.) 225:5

6) Cracovia 224:4

7) ZZK (Łódź) 223:6

8) Radomiak 2\4:6

9) Grochów 203:9

10) Pomorzanie 101:4

Ol GRUPA

U Warta 2410:1

2) ŁKS 247:0

3) Lublinianka 246:1

4| Czuwaj 223:3

5) Tęcza 101:2

6) WMKS 101:5

7) KKS (0'szlyn) 100:4

8) Garbarnia 100:5

9) PKS (Szczec'n) 200:7

tuację, lecz Jurowicz oddala niebez-

pieczeństwo nakrywką
Po pauBie w 3-ej min. Kohut utrąca

Salika, którego znoszą i bo ska. Po-

wraca on dopiero po kilku minutach.

Przez pierwszy kwadrans gra. toczy

się na połowie Polonii, lecz obrona l -

kwiduje wszystkie akcje napastników
Wisły Od 20-ej min. Polon a docho-

dzi do głosu i stwarza szereg groźnych
sytuacji pod bramką Wisły. Wyrów-
nanie jak by wisiało w pow e.rzu,

tymczasem szczęście sprzyja Wiśle i w

33 min. Cisowski n espćdziewanym
strzałem z lewego skrzydła zdobywa
trzecią i ostatnią bramkę dla Wisły.

Sędziował Strzelecki z Rzeszowa,

naogół dobrze, trzymając' w ryzach
ob e-drużyny, kilka drobnych prze-

oczeń nie wp.ynęło na wynik. Pu-

bliczności 7 tys (st)

Orzeł
pÓACizai »zpony

Orzeł

iOl łltlix.i .cv — no ru/ui-Ł *•<»•»»

l^ij.
uo Orzeł: D. uzdz, Tokarski, Za-

b.e .uWakki, Wiiosiek, i-ącki, Bufi-a,

Sruczynski, Pony. Mul,er, Łau, bią-

giel.
Ko Pomorzan n: Wilczyński, Wan-

dei, Wiśn-ewsk., Grzybowski, Osmań-

ski, W.iczynski, Rembecki, Kammski,

Kosvbudzki, Kapok. Melkowski.

Bramki dla Orła zdobyli: Sroczyil-
sk. 2, Muller 1, Pony 1 Sędziował p.

Froizyk z Tarnowa. Widzów około *

- tys.

Wyróżnili się z Orła: braoikant

Drożdż, w obronie Zabierowski, w

pomocy Wrzostek i Łącki W ataku

Łań, Brągiel W Pomorzaninie wyróż-
nl. się: Osmański, Kamiński 1 Maj-
kowski.

Gra była wyrównana i tylko lepsza

dybpozycia strzałowa napastników Or

ła zadecydowała o zwycięstwie.

(I

„Przyjechałbym z

Ig. Tłoczyński prag ?<e grać w Wa/szawie
SKARBOROUGH, 8 kwiecień szybko na 5:2. Mottram zdobył ósme-

Pobiłem Mottrama, uajlepszego cbec

nie gracza Anglii 6:4, 6:3 i zdobyłem
mistrzostwo Północnej Anglii,

! Spotkanie z Mottrasnem oczekiwa-

ne było z wielkim' zainteresowaniem

przez prasę angielską, która tym ra-

zem bardzo dużo poświęcała miejsca

l go gema a nawet w następnym miał
' już 40:0. Rozpocząłem walkę o Uazd^

| piłkę i przy drugim mecz-balu żako 6-
1

czy lem seta 6:3 — i mecz.

i W półfinale pokonałem dobrego
i Leylanda 6:4, 6:2.

Doszedłem również do półfinału ntlk

mojej osobie. Moje zwyr ęstwo nad '
sta i deubla, lecz fatalna pogoda anię»

Mottramem bardzo poruszyło opinię ' możiiwiła zakończenie turnie)»,
sportową w Anglik I Jutro będę W Londynie I chcę sty

Mecz odbył się w fatalnych warun-! «dać do naszego ambasadora, by
kacb atmosferycznych, przy silnym wie {glosie swoje usługi w «Wiązka M zbij
trze I deszczu, a pod koniec spotkania ' iającym «ę mectem Polska - AngU*
padał nawet śnieg. Grę rozpocząłem! Oczywiście musiałbym mie* zalatwto-

serwisem, lecz tego gema wygrał Mott- *>e wszelkie lormalności o Angl.ków,
ram. Następne dwa były moim łupem,
lecz Anglik wyrównał szybko na 2:2,
a nawet „nrwał" mi się i prowadził
4:2 Po zażartej jednak walce wygra-

łem seta 6:4.

W drogim „uciekłem" Anglikowi

co jak sądzę, nie sprawi naszym win»

dzom większych trudności.

Jeżeli wszyatko zdąży się zrobić- HA

jzaa, przyjechałbym do Warszawy na

mecz razem z drużyną angielską.

Ignacy Tłoczyński

Zimny tusz. w Świdnicy
KKS wygrywa z Polonią 4:0

zespół bojowy i szybki, operujący
przeważnie długimi, półgórnymi poda- czak w pomocy oraz Geudera

nlatni Braki techniczne nadrab ali padzie.
amb cją i ofiarnością. Niestety Ślą- Z przebiegu gry notujemy następu-

zacy padli ofiarą własnej broni — iące momenty: początek spotkania za

nie wytrEymali bowiem narzuconego powiadał się sensacyjn-e W 4-ej mi-

przez siebie w pierwszej połowie o- nucie gorący moment pod bramką

strego tempa, a cały ciężar spadł w | Warty wyjaśnia przytomnie Krystko-

Lublinianka nie dała sią
Tęcza przegrała w Kielcach 1:2

KIELCE, 13. 4. (Tel. wł.) — Lubli-

nianka — Tęcza 2:1 {0:1). Lublinian-

ka: Skariński, Kowalski, Gajowiak,,
Rudnicki, Cieśliński, Gęsicki, Krajew-
ski, Rakowski, Różyło, Wójcicki, Mali-

nowski.

Tęcza: Ksel, Zagórski, Stankiewicz,
Arendurski, Sławiński, Janowski, Flor-

czyk, Borchulcki, Kulesza, Zbroja, Kwie

cień.

Kielrzanie i miejsca rozpoczęli szturm

na bramkę Lublinianki i już w 5 minu-

cie Florczyk zbiera piłkę główkę i pa-

da strzał. Sędzia Długosz nie ftznaje
jednak bramki.

Gra toczy się dalej pod bramkę dru-

żyny lubelskiej, której próby przenie-
sienia akcji na pole Tęczy nie udaję się.

Atak Tęczy niezmordowanie rwie na-

jprzód, stwarzając raz po raz niebezpie-
czne sytuacje na polu karnym przeciw-
nika, jednak bez efektu. Borchulskł od-

daje piłkę na lewe skrzydło, stąd otrzy-

muje ją s powrotem i strzela w lewy
róg.

W 30 minucie Zbroja strzela silnie 2

3-mlu m, piłka uderza w obrońcę Lu-

blinianki Gajowiaka i ląduje w siatce.

Tęcza prowadzi 1:0. Do pauzy pozosta-

je wynik 1:0 na korzyść.Tęczy.

Po pauzie kielecczanie tracę w 6-ej
minucie znów zdawałoby się pewną po-

zycję. Ambitna Lnblinianka zbiera

wszystkie siły i rozpoczyna atak na

brr >kę drużyny kieleckiej. W 15 minu-

cie Wójcicki wykorzystuje sytuację
niespodziewanie uzyskuje dla Lublinian

ki wyrównanie.

ŚWIDNICA, 13 4. (tel. wł.) . KKS

iPoznań) — Polonia IŚwidnica) 4:0

(2:0) Bramki dla gości: Anioł, Greja,
Polka i Wiśniewski.

KKS Pozoań: Tonvak (Toliński).

Tarka, Wojciechowski, Stoma, Marci-

Anioła, Wiś-piłkę dostaje nadb.egający Smólski i niak, Matuzak, Polka,
strzałem me do obrony ustala wynik niewski, Białas. Preja.
dnia. g Polonia: Andrzejewski (Nowak), Ślę

KLASA A W LUBLINIE

LUBLIN, 13. 4 . (Tel. wł.) — W me-

czu o mistrzostwo klasy A Garbarnia

(Lublin) zwyciężyła Spartę (Zamość)
4:1 (1:0).

•

OLSZA W LUBLINIE

LUBLIN, 13. 4 . (Tel. wł.) - Zespół
siatkarzy i koszykarzy krakowskiej Ol-

szy wygrał w sobotę z MKS-em w siat-

kówce 2:0, a w koszykówce 36:11. Dru-

giego dnia krakowiacy ulegli. reprezen-

tacji Lnblina w siatkówce 2:1 (19:17,
15:12, 15:13), a w koszykówce Lnblin

odniósł zwycięstwo 42:38.

Nowe zwycięstwo Szombierek
Skra pokonana 4iO (ItOf

BYTOM, 13. i. (Tel. wl.) — Szom- rzy. W 39-ej min. następuje zderzenie

bierki — Skra 4:0 (1:0). Bramki zdo- Orłowskiego z bramkarzem Szomhie-

byli: Krasówka 2, Kapan 2. Sędziował rek — Zdeblokiem, w wyniku którego
1. Chycki. . Orłowski schodzi na kilka minut z boi-

Szombierki: Zdeblok, Kalus, Czer- ska. Ostatuie minuty pierwszej połowy

nik, Gorzełik, Czaplok, Jaokóła, Fuchs, upływają pod znakiem przewagi Szom-

Czepionka, Krasówka, Kapan, Burków- bierek, których atak popisuje się koń-

ski. 1
certową grę w polu.

zok, Szymański. Zischka, Anioł, Kusz.

tierysz, Cichy. Majcher, Maniura. Sę-
dziował p Winiarski z Łodzi dosko-

nale. Publiczności 8 tys.

Polonia, która na własnym gruncie

po sukcesach odniesionych w Krako-

wie czuta się pewnie, wyszła na bo-

isko ze Zwycięstwem w kieszeni. Ta

zbytma pewność zgub ła drużynę go-

spodarzy, albowiem Poznan prezen-

tował się doskonale i wykazał we

wszystkich liniach doskonałą grę, gó-

rując nad gospodarzami Polonia Świ-

dnica miała swój czarny dzień, nic

się nie kleiło. Aczkolwiek zwycię-
swo Poznania należy uważać za

słuszne, to cyfrowo było ono zbyt

wysokie. Atak gospodarzy niedyspo-

nowany zaprzepaścił k Ikanaście do-

skonałych
'

sytuacji podbramkowych.

Drużyna KKS miała swą silną stronę

w trio cbronnym i w napadzie, gdzie
pierwsze skrzypce grał Anioła.

Goście rozpoczynaj grę. Wiśn ew-

ski omiia pomoc 1 obronę i w 2-ej
min lokuje piłkę w siatce Andrzejew-

skiego. Gospodarze niespeszeńi utra-

tą p erwszej bramki, obejmują inicja-

tywę 1 często goszczą na pulu po-

znańczyków Polonia atakuje przes

25 minut lecz bezskutecnie. Z prze-

boju goście uzyskują w 36-ej min dra

gą bramkę przez Polkę i od tej chwi-

li Polonia nie istn eje na boisku.

Po przerwie Poznań demonstruje
świetne zagrania i dominuje na bo

!
s-

kn W 10-ej min Preja podwyższa
stan na 3:0 W 24-ej i w 29-el bom-

by Cchego idą obok słupka Ostat-

uie minuty należą d" gospodarzy, któ

rzy za wszelką cenę chcą nzyskać
p.unkt honorowy, lecz lepie' ud'5e się
to KKS-owi, który ustala wynik dnia

na 4:0.

Skra: Borowiecki, Bękowski, BuheL,
Dzięciołowski, Kołodziejczyk, Szerdak,
Seidfied, Madej, Orłowski, Krugal, Bul-

iki.

Grę rozpoczęła Skra, inicjując kilka

ataków na bramkę gospodarzy. Z kolei

inicjatywę przejmują Szombierki, któ-

rych atak nie nmie jednak początkowo
zdobyć się na skuteczny strzał. Następ-
nie gra się wyrównuje. Ale żadna z dru-

żyn nie może zdobyć się na wykończe-

Po przerwie w dalszym ciągu ataku-'

jącę stroną są Szombierki. W 7-ej mi-

nucie w zamieszaniu podbramkowym

2-gą bramkę dla Szombierek zdobywa
Kapan. I

W 11-ej minncie ten sam zawodnik |

podwyższa wynik do 3:0. W 20 minu-

cie zostaje kontuzjowany środkowy po-

mocnik gospodarzy Czaplok. Od tej
chwili RKS Szombierki grają w 10-kę.

Na boiskach Warszawy i Okręgu
JEDNOŚĆ — MARYMONT 3:1 (0:0)
Bramki zdobyli dla Jedności: Stolar-

czyk,-- 1 . łącznik i łewoskrzydłowy, dla

Marymontu Cybulski II.

Mecz o mistrzostwo A klasy WOZPN.

W przedmeczu rezerw Marymont po-

konał Jedność 6:0 (4:0). Bramki zdo-

byli: Cichocki (3), Golat (2) i Zboro-

wski (1).

Cenny punkt Cracovii
2:2 w Chorzowie »ło sukces

W 28 minucie Krasówka zdobywa 4-tą
nie ładnie wypracowanyeh w polu akcji, bramkę z pięknie wypracowanej przez

Dopiero w 30-ej minucie gry z poda- Fuchsa pozycji. Ostatnie minuty gry p-

nia Fuchsa — Krasówka pięknie głów- pływaj? pod dużą przewagą Szombierek. SIERAKOWIANKA—ZRYW (WOLA)

kę zdobywa prowadzenie dla gospoda- Widzów ponad 4 tysiące. | 3:1 (1:1)
Na marginesie meczu zaznaczyć nale-; Bramki padły ze strzałów: Kopiń

ży, że boisko Szombierek — żnżlowe, skiego (2), j Modzelewskiego dla Siera- ! usłużone zwycięstwo odniosła drużyna
nie nadaje się ze względu na swę twar- kowianki oraz śr. napastnika dla Zrywu, gospodarzy,
dość do poważniejszych meczy. I Sędziował Izydorzak. Bardziej wyrówna-

CHORZÓW, 13:4 (Tel. wł.). AKS W kilka m nut później na polu kar-

(Chorzów) — Cracovia (Kraków) 2:2 nym Szeliga z Cracovii zderzył się z

(Itl). Na stadion ® w Chorzowie zmie- ( Gajdzikiem (AKS), a sędzia zbyt po-

rzyli aię dwaj najwięksi rywale w
' chopnie podyktował rzut karny, który

grupie drugiej. Crac<yvia i AKS. Mecz
1

Bobu!a zam eni-1 na wyrównującą

zakończył się wynikiem remisowym, bramkę. AKS miało jeszcze szanse na

Oba zespoły zagrały poniżej swej for- zdobycie bramki, gdy sędzia podyki.o -

my, a szcaególn e gospodarze, u któ-
wa

ł rzut karny za rękę Parpana pod

rych zawiodła linia ataku. Linie de- .bramką Cracovii. Niestety, Barański

fensywne stanęły na wysokości zada- I przestrzelił.

nia. W Cracovij jedynym wartośc'o- Cracov'a pod koniec zawodów ogra-

wym napastnikiem był Bobula, a w niczyła się do defenzywy, zadawalając
AKS-ie Pytel. się wynikiem remisowym. Gra, jak

Pierwszą bramkę dla Cracovii zdo- ' uż
wspomnieliśmy, stała na bardzo

ny zespół Sierakowianki, posiadając w

pierwszej połowie zawodów znacznąfprze

wagę, nie zdołał uwidocznić jej cyfrowo.
Po przerwie gra wyrównuje się, lecz Bzctę
ście tym razem dopisuje napastnikom
Sierakowianki.

ZNICZ - OKĘCIE 4:0 (2:0)
Bramki zdobyli: Kalinowski (2), Le-

wandowski i Wojciechowski po jednej.
Sędziował Augustyniak b. dobrze.

W rozegranym w Pruszkowie towarzy-

skim meczu piłkarskim zdecydowane f

Zasłużone zwycięstwo Ogniska 7:3

był w 15-ej m n. Bobula z pięknego

podania Parpana. W kilka chwil póź-

niej AKS wyrównał ze strzału Pytla,
Od tej chwili goście przejmują ini- któremu pozycje wyrobił Spodzieja.

cjatywę i częściej grożą bramce Ksela. Po przerwie AKS lekko przeważał,
W Tęczy zawodzi kondycja. W 37 mi- jednak słabo grający atak ne wyko-
nncie koronkowa kombinacja trójki ata- rzystał szeregu dogodnych sytuacji
ku daje prowadzenie Luhlinianee 2:1. podbramkowych. Jedyną bramkę w tej , rzyskŁ
Strzelcem bramki jest środkowy napast- ciężkiej chwili AKS-u zdobył Spo- Szturmowiec (Kielce) — Tęcza I B

aik Różyło. J dzieją po ładnej kombinacji z Pytlem. [3:1 (3;0),

słabym poziom'e i była nieciekawa,

I PIŁKA W KIELCACH

I KIELCE, 13.4 (Tel wł.) . Partyzant
(Kielce) — Zryw (Kielce) 5:1 (4:1).
Mecz piłkarski towarzyski,

i Proch (Pionk') — Zeork (Skarży-
sko) 2:1 (1.1). Mecz p łkarski towa-

BIAŁYSTOK, 13. 4. (Tel. wł.) —

Ognisko (Siedlce) — PKS Motor 7:3

(3:1).
Bramki dla zwycięzców nzyskali: Ma-

zur 4, Bartnicki 2 i Trzos 1. Dla poko-
nanych: Wiszniewski 2 i Chorpszucha
1. Sędzia p. Aleksandrowicz z Warsza-

wy. Widzów około 3 tys.

PKS Motor: Karnowski (Dyga), Ku-

daszewicz, Szot, Kowalczyński, Olejni-
czak, Rak, Ulicki, Choroszucha, Wisz-

niewski, Wołąsewicz, Lachowski.

Ognisko: Górzyński, Kowalczyk, Gó-

rzyński II, Lewocki I, Lewocki II, Pień-

kowski, Mazur, Pietrzak, Trzos, Major,
Bartnicki.

Premiera piłkarska w Białymstoku u-

dała się w znpelności. Wprawdzie orga-

nizatorzy mimo ogromnego wysiłku nie

mogli t powodt. braku ludzi stanąć na

wysokości zadania, tym niemniej i za to

co zrobiono należy im się pochwała.—

Dalsze mecze na tym terenie wypadnę
napewno lepiej.

Z zespołu zwycięzkiego wyróżnić na-

leży Mazura i Majora w ataku, W. Le-

wockiego iv pomocy iraz Gurzyńskiego
w obronie. W PKS najsłabszą linię hy-
ła pomoc, która nie rozumie jeszcze
swego zadania. Na wyróżnienie zasłn-

guję: Kudaszewicz w obronie, Wisznie-

wski i Choroszucha w ataku.

Mecz toczył się przy stałej, lekkiej

przewadze Ogniska. Pierwszą bramkę
strzelił ku wielkiej uciesze publiczno-, PRZEMYŚL, 13.4 (Tel. wł )
sc, PKS ze strzału Wiszniewskiego Czuwaj _ g^.*

^

URSUS — DRUKARZ 2:1 (2- .0)
Bramki zdobyli dla Ursusa Sieradzki

i Ślazek, dla Drukarza Paluszek.

Mecz mistrzowski o spadek do klasy
C, rozegrany w Ursusie przyuiósł dru-

żyuie miejscowej upragniony rewanż

nad bardzo słabym przeciwnikiem.

Zawody prowadził słabo p. Stępowski.
GRÓJEC. D:b - Wicher 8:1 (5:0).

Zawody towarzyskie. Z czterech rzutów

karnych Wicher nie wyzyskał dwórłi,

D."Ł był szczęśliwszy i swoje wyegze-

kwował.

(karny). Krótko potem Ognisko wy-

równało, a pięć minut przed przerwą

padły dalsze dwie bramki dla gości.
Po przerwie Ognisko podwyższa wy-

nik na 4:1 i 5:1. Drugą bramkę zdo

hywają miejscowi z karnego, za rękf

obrońcy Ogniska Szóstą bramkę dla

Ogniska zdobył Mazur, skolei trzecią
dla gospodarzy Wiszniewski, strzałem

nie do obrony. Ostatnią bramkę dnia

dtrzelił środkowy napastnik Ogniska—
Trsos. (a)

(2:0).
Występ pocztowców szczecińskich
zakończył sie przegraną z zpspo-
'em Harcerzy w stos. 0:3 (0:2).

GDAŃSK, 13.4 (Tel. wł.) . Ge-
dania odniosła wysokoc;

1 •"«•owe
zwycięstwo nad Kole arzanv łódz-
kimi w stosunku 6:1 (2:0)
Bliższych szczegółów ze względu
na zepsucie się telefonu naszego

korespondenta nie mogliśmy uzy-

skać.
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Pietraszewski wygrywa bieg naprzełaj
Obiecujqcy triumł kolarstwa łódzkiego

Piękna pogoda i niezwykle ciekaw.i

trasa - typowo przełajowa, oto tło, na

którym rozegrała się pierwsza batalia

kolarska o zaszczytny tytuł mistrza Pol-

ski.

Do walki wystąpiły wszystkie ważniej
Me oirodki kolarskie w Polsce, za wy-

jątkiem Poznania, który z udziału zre-

zygnował.
Po odczytaniu regulaminu hiegu —

wystrzał sygnalizował rozpoczęcie tego

trudnego 30 knr wyścigu. Zawodnicy pę-

dem skierowali się w stronę maszyn,

pozostawionych o przeszło sto metrów

od miejsca zbiórki. Szprint ten wygrał
Bek Jerzy, który pierwBzy dopadł ro-

ię z powrotem ua wał nadwiślański i

!:Iej na Wybrzeże Kościuszkowskie.

Pierwsi wpadają do „Bramy straceń"

. 'ietraszewski i Kapiak. Na dziedziniec

Cytadeli wybiegają: Pietraszewski L.,
Bek, Siemiński, Kapiak, a dalej Wrze-

siński, Pietraszewski M., Stolarczyk, Bo-

ber, Rzeźnicki i tuż pozostali.
Za chwilę kolarze wyjeżdżają na uli-

ce Żoliborza i pod wiaduktem mostu

kolejowego wydostają się na forty Cy-
tadeli.

FORT ZDOBYTY

Pierwszy zdobywa fort Bek przed
Pietraszewskini, Siemińskim, Kapiakiem
Napierałą, Wrzesińskim, Pietraszewskini

weru. Kolarze przejeżdżają boisko i M., Bobrem i resztą wyciągniętą w dlu-

przez rozwalony mur parkanu, wydosta-
ją się na ulicę, skierowując się pod wia-

duktem kolejowym nl. Cen. Zajączka
ku brzegom Wisły. Po 4 km trudnego

biegu ua urwisku, na Wybrzeże Koś-

ciuszkowskie i dalej na ochronny wał

wiślany w kierunku Bielan.

PROWADZI BEK

Wyścig prowadzi Bek przed Pietra-

szewskini L., Napierał?, Siemińskim,

Lipińskim, Kapiakiem Józ., Wrzesiń-

skim, Stolarczykiem, Pietraszewskini M.

i Bobrem Reszta tuż dobrze zgrupowa-

na.'

WZ1H.UŻ WISŁY

Zdobycie góry bielańskiej, stromy

bieg z wysokiego urwiska bielańskiego
na brzeg Wisły i dalej wzdłuż biegu
rzeki, wreszcie uciążliwe wydostanie się
na górę. po przebiegnięciu 600 in, nie

wprowadziło żadnych wydatniejszych
smian w kolejności ur»r»tnikńw.

Na leśnyrh drogach poprawia niezna-

cznie gwują potycję Bober, wychodnie
na liuflnie miejsce. Następuje tuidnr

pr/.cjście przez mostki nad potokiem,
przt-ja/.ri przez łąki i kolarze wydostają

giego węża stawką. W tym porządku
wpadają na stadion, przejeżdżają bież-

nię i pędzą z powrotem w ulicę, by
przebyć trasę po raz drugi.

SERIE DEFEKTÓW

Niestety defekty zaczynają psuć wal-

kę kolarzy. Wrzesiński przebija gumę i

zmienia na nową. Zanim jednak dupę-
dził czołówkę, drugi w\padek z guma-

mi zmusza go do wycofania się. Drugą
ofiarą jest Bek, który ma trzy defekty
i wreszcie kończy wyścig na przygodnie
otrzymanym do warszawskiego kolarza

rowerze. Tuż przed końcem łapie .!<••

sek., 4) „pechowy" lecz doskonale po-

mimo defektów jadący Bek Józef (K.S

Tramwajarz Łódź) — 1 g. 18 m. 20 s.,

5) bral zwycięzcy — Pietraszewski Ma-

rian (DKS Łódź) — 1 g. 18 m. 30 sek.,
6) Kapiak Józef (MKS Warszawa) —

1 g. 19 m. 20 s., który po defekcie zdo-

łał wspaniale nadrobić stracony dystans,
7) Stolarczyk Tadeusz (KS „Naprzód')
1g.19m23sek., 8) Bober Leonard

(MKS Warszawa) — 1 g. CO m. 9) Gryn
kiewicz Andrzej (Łódzki KS) — lg.
20 m OS sek., 10) Lipiński Jerzy (Okę-
cie)—1g.21m.

Ukończyło wyśeig 20 kolarzy, starto-

wało 26.

UroczyBte wręczenie dyplomn i na-

gród oraz dekoracja mistrzowską koszul-

| ką z Białym Orłem, zakończyło pierw-
szą doskonale udaną imprezę kolarską.

MŁODZIEŻ MA GŁOS

I Ponadto na tej samej trasie, tylko o

połowę krótszej, odbył się bieg kolar-

ski na przełaj dla młodzieży. Wyścig w

pięknym stylu, z finiszem godnym „a-

sów", wygrał Rodziewicz Adam (MKS
Warszawa); dystans około 15 km pr<e-
był w 41 m 20 sek., 2) Przybysz Zdzi-

sław WTC) (odżywa dobre, stare

WTC) — 41 m 20,1 sek., 3) Grabski

Sylwester (Okęcie) — 42 m 50 sek., 4)
Rakowski Józef (WTC) — 43 in 54 s,

5) Atłasiński Marian (WTC) — 44 m

i 16 sek.

Wycofało się dwóch kolarzy.
1

Fr. Szymczyk.

Rewanż sią uda!
Warszawa bije w koszu Kraków 65:44

Rewanżowe spotkanie w p łce ko-

szykowej między reprezentacjami
Warszawy i Krakowa {pierwsze spot-
kanie wygrał Kraków) zakończyło się
bezapelacyjnym zwycięstwem stolicy
65:44 (27:23)

Spotkań e, któremu przyglądaliśmy
się z najwyższą uwagą ze względu na

udział w nim „obozowiczów" prred
mistrzostwami Europy w Pradze, roz-

poczęła Warszawa b. szybk mi zagra-

niam doskonałej trójki: Jaźnicki, Bar-

tosiewicz, Maleszewski.

Tempo gry, narzucone przez War-

szawę, jest olbrzymie. Trwa ono

pierwsze 15 minut. W tym okresie by-
liśmy św adkami szeregu doskonałych,
niemal błyskawicznych zagrań,. Jed-

nocześnie wydawało się, że 3 czołowi

Po bladej i nudnej grze
Grochów ulega Kopalni Rymer 0:3 (0:2)

Spotkanie o wejście do Ligi roze-

grane w Warszawie m.ędzy drużyną

Kopalni Rymer a stołecznym Grocho-

wem wygrali ślązacy 3:0 (2:0).

Rymer — wiśn owe koszulki, li!a

fekt świetnie jadący Kapiak, który ,,o
' spodenki, wiśniowe getry. Skład: Przy

zmianie gumy goni uciekającą czołów-
1

Mski - Student, Parys - Matloch,

kę. Teraz forty Cytadeli zdobywa Pie-

traszewski Lucjan (D. R . K . Łódź) i w

świetnej formie wpada na stadion, vy-

grywając wyścig i tytuł mistrza Polski.

Czas 1 godz. 15 ni. 32 sek. — dosko-

nały.

Drugi młody kolarz Siemiński Roman

iP K. S. „Elektryczność* Warszawa) —

I godz. [5 m. 34 sek, J) siary „as", ulu-

bieniec Warszawy — Napierała Bole-

sław (KS „Sarmata") — 1 g- 16 m 08

Stu zawodników w przełaju
organizowanym przez Skrę i OMTUR
Sekcje lekkoatletyczne Skry i OM-

TUK-W arszawa zorgunizowa.y w nie-

dzielę trzy biegi przełajowe, które

zgromadziły aa starcie ponad sto za-

Wudu czek i zawodmkow.

Citeidziedci zawodniczek na star-

ci» w biegu kob.el, świadczy, że ko-

biece biegi przeła.owe z powrotem

Cieszą się u nas dużym powodzeń em

Kluby winny lednak pamiętać o

tym, że biegi przełaiowe są tylko

przygotowań .em przed właściwym
sezunem lekkoatletycznym.

Drugim momentem, godnym pod-
kreślenia' jest liczny udział młodzieży

przeważnie z Klubów Sportowych
OMTUR w biegu juniorów, co świad

czy o tym, że młodzież chętnie gar-

nie się do lekkoatletyki.
W biegu seniorow pocieszającym

ob.uwem iest silna rywalizacja młó-

dź.ezy ze starymi zawodn.kami.

Ostalski z Legii, Mayzner ze Skry
i szereg innych młodych zawodników

stoczyło zwyc.ęską walkę na trasie

z takimi zawodnikami, jak Czajkow-
ski . Staniszewski z „Syreny".

Zawodnik Mayzner jeszcze w ubie-

głym roku biegał jako junior, dzi-

sia, zagraża już najlepszym senio-

rom.

Wszystkie trzy biegi zostały prze-

prowadzone bardzo sprawnie, co za-

wdzięczać należy tak organizatorom,

jak i też Komisji Sędziowskiej W. O .

Z.LA zprezesemP-Z.L.A,dyr,

Forysiem na czele.

Po zawodach ob. Nesucińska, przed
atawicielka Stoł. Kom OMTUR, wrę

czyła zwycięskim drużynom 1 zawo-

dn kom nagrody w postaci sprzętu

sportowego i kostiumów sportowych.
BIEG KOBIET:

TUR - Powiśle 53 pkt., IV OMTUR-

Blękitni 50 pkt., V OMTUR - Rako-

wiec 44 pkt.

BIEG JUNIORÓW:

1) Mosiejczuk Skra 7:42; 2) Szubiń-

ski OMTUR - Żoliborz 7:43,3; 3) Ber

OMTUR - Powiśle 7:44; 4) Piecyfc
OMTUR B elany 7:46; 5) Tyc Zryw-
Zoliborz 8:02,8

Drużynowo: I KS OMTUR Powiśle

77 pkt., II KS OMTUR Błękitni 76

pkt., III Zryw Żoliborz 69 pkt.,

BIEG SENIOROW:

1) Ostalski „Legia" 11:16,6; 2) Czaj-
kowski „Syrena" 11:22,2: 31 Mayzner
..Skra" 11:30; 4) Kowalski „Sarmata"

11:32.2; 5) Staniszewski „Syrena"
11-35,8

Drużynowo: wygrała drużyna Zry-
wu z Żoliborza.

Motyka, Pawletko — Łuska, Frankę,
Wilczek, Toman, Kostaniok

Grochów — zielone koszulki, b ałe

spodenki, zielone getry. Skład: Łu-

gowski, M-iruszkiewicz, Kalinowski -

Chybowsk . Ryszkowskl, Stykuwski —

Cieciera, Izydorzak, Szulc, Skowron,
Skorupiński

POZNAJEMY SIĘ Z RYMEREM

Drużynę Kopa'ni Rymem og!ądal'ś
my w Warszawie pierwszy rai Wy
stęp ślązaków poprzedziła lama, Ze

jest to drużyna b twarda, amb tna i

przebo.owa. Opinię Ślązacy nie w ca-

łej rozciągłości potwierdzili na boisku

W każdym raz e nie zaimponowali
niczym, aczkolwiek, przyznajemy, na

zwycięstwo zasłużyli Zasłużyli, bo

przeciwnik byl wyjątkowo słaby i nie-

dołężny.

CóZ — ślązacy um eją grać. Znają
zasady gry zespołowej, ma.ą jaką la-

ką technikę, są nieźli Kondycyjnie (w

czym o głowę przerastali Grocbowl

Jest to drużyna bez wyb.tniejszych
jednostek, w której jednak wszystkie
lin e staraią się wspó pracować i orien

tują się co do nich na!eZy.

Minusy — to chaotyczna gra ataku

pod bramką, czasem nadmierne wóz-

kowanie, nie wykorzystywanie skrzy-
deł oraz brak krycia przeć wników.

GROCHÓW WYPADŁ ŻLE

Powiedzmy to sobie szczerze. Mi-

mo wysiłku nie jesteśmy w stanie zna

leźć ani jednej jaśniejszej kartki, na

temat drużyny stołecznej. Zupełny
przede wszystkim brak kondycji, co w

rezultacie daje ociężałe ruchy graczy, I gości Wilczuk zdobywa pierwszą
sztywuych, mało zwrotnych, nie do-

chodzących do piłek, wkładających

wys łek nieekonomicznie i bezcelowo.

Z techniką też bardzo różnie — ra-

czej źle Linia ataku, gubiąca się w

swych akcjach, które miewałv jaśniej-
sze momenty, ale ndolencja strzało-

wa nie pozwalała ich wykorzystać.
Pomoc? Pomocy właściwie nie było—
trudno ją było bowiem zauważyć Je-

dynie obrona (zwłaszcza pewny, pra-

cow ty i potężny Kalinowski) na po-

ziomie — i ie] to Grochów zawdzię-
cza. te skończyło się tylko na trzech

bramkach, podobnie jak atakowi — że

było cały czas zero, a mogło nie być...

Nie — drużyna Grochowa w tym

stanie, w jakim się obecnie zna|du)e —

liczyć na sukcesy nie muze. Trzeba

się b energiczn e brać do rzetelnej
pracy.

PRZEBIEG MECZU

Mecz zaczął się ostrymi atakami

i'ązaków. którzy stosują krótkie, pła-
skie i celne podania przyz emne. Już

w 6-ej nrnucie środkowy napastnik

gracze Warszawy dysponują ś widną
kondycją i formą strzałową.

Po up.ywie 15 m nut z niepokoje:-'
spostrzegliśmy jednak w zespole wai

szawskim zmęczenie. Z boiska schi

dzi wówczas Bartosiewicz, którego z

stępuje Kozłowski. Z tą chw lą d

głosu dochodzi zupełnie wyraźnie Kra

ków, zdobywając raz po raz kosze i ze

stanu 25:13, dociągając do 27:23.

Po przerwie reprezentacja Warsza-

wy zaczyna grać spokojniej, uzysku-

jąc stopniowo przygn atającą przewa

gę. Doskonałe zagrania przeprowadza-
ją i tym razem a'ewątpliwie przysz!
reprezentanci Polski w Pradze: Malc

i szewsk', Jaźnicki i Bartosiewicz. W

zespole krakowskim' najlepsi dr, Stock,
Ariet i Kowalówka,

Forma, jaką wykazali na meczu

„obozowicze", nie jest jeszcze szczy-

towa. Nie ulega jednak najmniejszej
wątpliwość', że w loku ostrych tre-

ningów w YMCA pod kierunkiem in-

struktora PZPR Pachli, forma nasze;

reprezentacyjnej drużyny zostanie za-

pięta na ostatni guz k. (m, w.)

Wczoraj zakończone zostały roz-

grywki w piłce siatkowej warszaw-bramkę. „, .

-

.

-

Grochów dop ero po 20 min. otrząsa j skiej kl. B zespołów męskich.

się z przewagi ślązaków i przystępuje
do energicznej kontrofenzywy. Były
to najlepsze okresy drużyny stołecz-

nej, w których warszawianie nie po-

trafili wykorzystać paru b. dogodnych
sytuacj podbramkowych. Grochów ma

nie-nal do .przerwy lekką przewagę.

Nagły wypad Rymera, piękny strzał

prawoskrzydłowego Łuski i w 43-ej m

goście prowadzą 2:0.

Po przerwie, mimo oczekiwanej
przez w downię olenzywy zielonych—

przewagę stopniowo uzyskuje Rymer.
Grochow sięga bramki przeciwnika
tylko sporadycznymi wypadami, z

których szczególnie dwa kończą się
pechowym strzałami (słupki). Słup-
kiem też kończy się dla Grochowa

karny, egzekwowany przez Ciecierę
(40 min.) W dwie m

:

nuty później Ry-
mer strzela piękn e przez Wilczka,
trzecią bramkę. Grochów puchnie. Kor

nerów 7:5 dla Rymera.

Sędziował bez zarzutu p. Seichter.

Widzów ok. 3000.

W decydującym spotkaniu drużyna
Legi' pokonała YMCA 2:0, zdobywa-
jąc awans do kl. A.

DLA MNOW PO GOLENIU

FML?JTZEM.KST..L.MFT L ROWKA KFMUYH IMMMKA 51|

W Łodzi wedle programu
fłKS wągęgrągwa z KMS

Warszawa pływa lepiej niż Łódź
choć oba zespoły harazo słabe

pań: 1) Szulakiewiczówna (W) 1,52,6;
2) Sieczkowska (W) 1,54,2.

Sztafety; 3 X 100 zm.enna panów:

1) Warszawa (Jabłoński, Kwiatek, Cy

pel) 4,07,9; 2) Łódz [Durys, Dec, Bo-

nieck.) 4,29,7; 3 X 100 zmienna pań:

1) Łódź — 5,38,3, 2) Warszawa 5,44,0;
5 X 50 dowolny panów: 1) Warsza-

wa (Bem. Sybilski, Nowak, Cypel,

Karpiński) 2 35,2; 2) Łódź (Krawczyk,
Antkowski, Dec, Boniecki, Chojnac-
ki) 2,51,2.

Organizacja zawodów sprawna. Wi -

dzów ok. 500 . (R)

ŁÓDŹ, 13.4 (Teł. wł.). ŁKS - KKS

(Oiszlyn) 4:0 (1:0). Bramki dla zwy-

cięzców strzelili: Wosiński 2, Hogen-
dori 1, Baran 1 z karnego. Sędz ował

p Duglaszewski z Katowic. Widzów

9 tys.

LKS: Styczyński; Włodarczyk, Ga-

łecki; Pegza, itarolek, Czyżewski, Ho

gendorl, baran, Łuć, Wosiński, S.dor

I KAS Olsztyn: Z enkiewicz (Swie-
bcJa); Woźnica, Maros; Andrzejczak,

I Z/skowski, Stroicki; Pruchnicki, Szy-
| diik. Siwak, Kopacz, Mikołajczyk,

Kolejowy zespół z Olsztyna n e był
dla łodzian groźnym

biumkowych, ale momentami grano

już poprawnie Hogenduri na skizydle
jest blisk' swej normalnej formy Nie

można tego powiedzieć o Baranie, kto

ry |est zbyt ociężały,

W pomocy świetnie zagra! młody
ICarolek. Zapowiada się on na znako-

JASTRZĘBSKI WYGRYWA

W KRAKOWIE

m tego z nowoczesną szkołą pomoc-

nika. Zwłaszcza w grze ofensywnej
Karolek przewyższył swych rutynowa-

nych kolegów Pegzę i Czyżewskiego.
Gałecki w obronie nie odznaczył się
niczym szczególnym, ale w jego towa-

rzystwie bezblędn e niemal wypadł
Włodarczyk. Styczyński nie był za-

trudniony.

Na dobro gości zapisać należy, ii

mimo porażki do ostatn ej chwili pro-

wadzili grę otwartą i fair. Rzadko kie-

dy w dzieliśmy mecz, na kórym sędzia
miał tak mało zatrudnienia. W pierw
szej połowie mimo wielu okazji dop e-

ro w 23-e| min. Wosiński wypuszczo-

Warszawa, 13.4.

Mii;Uzym.astuwy mecz pływacki
Lotu — Warszawa, który ouoyl się
w ub. n.edz.eię na basenie IMtA w

Warszawce, zakończył się zwycię-
stwem zespołu stołecznego 84:44.

i'ym samym Warszawa zdobyła pu-

char przechodni, ufundowany przez

dyr. Kuuhara.

Spotkań.e stało na niskim pozio-
mie. Wyniki os.ągn ęte przez zawod-

ników, mniej niż przeciętne. Tylko
walka między Brzozowskim (W) a

Decem (Ł) na 100 m stylem klasycz-

nym przyniosła widzom dużo emocji.

KRAKÓW, 13.4 . (tel. wł.) . Sezon

lekkoatletyczny rozpoczął się trady-
cyjnym bieg.em na przełaj w obrębie

przeciwnikiem, stadionu m.ejskiego w konkurencji
I Tylko w początkowym okresie gry go-, pań i panów. W b.eguna przełaj pań

'

ście nawiązywali mniej w ęce| równą na dystansie 800 m., do którego sta-' ny przez Lucia zdobywa ostrym sirza-

walkę. W sumie ustępowali łodzła- nęly tylko trzy zawodn.czki, zwycię- ' łem prowadzenie. Po zm anie stron

nom bardzo wyraźnie, na co wskazu- żyła Bulzanka iHKS) w czasie 3,28,4, gospodarze całkowicie opanowują boi-

je zarówno wynik końcowy jak i sto-
1

przed Woiańską iWisła) 3:48,2, i Na-

sunek rogów (11:2). ŁICS zagrał ten pierasówną 4:05,9.
mecz, uwzględniając różnicę między
przeciwnikiem, o klasę lepiej, niż w

spotkań u z Cracovią. Poprawiła się
wyraźnie kondycja jak i forma, więk-
szości zawodników.

Napad kilka dni temu najsłabszą
część drużyny, tym razem wywiązy-
wał się już nie najgorzej ze swego za-

dania. Brakło jeszcze płynności
akcjom. Nie widziało się zbyt wielk e-

go zdecydowania w sytuacjach pod-

| Zwyc.ężył Brzozowski w czasie 1,26,3.
Indywidualnie: 1)^ Mieszkowska ..Sy!DiUgim był Szczypko (Wj. Mecz w

piłce wodnej odbył się poza punkta-

cją, między zespołami kombinowany-
mi.

rena
" 3,27,4; 2) Kłosówna „Legia"

3,29,2; 3) Szymczak Zryw - Żoliborz"

3,303; 4| Boruta OMTUR Grochów

3 31.5: 5) Kupska Zryw Koło 3 32,4.

Drużynowo: I Zryw - Koło 70 pkt.,
II Zryw - Żoliborz 59 pkt., III OM-

SKłERNIEWlCE, 13.4 (Tel. wł.) . W

meczu o mistrz kl. B okręgu Łódzk'e-

go miejscowa Unia pokonała ZWM

Włókniarz ze Zgierza 3:1 (1:0). Bram-

ki Idla zwycięzców zdobyli: Hrynie-
W ecki. Szczepanik, Jaskóła, dla go-

ści Kanata.

Wszystko
Ulu sportu!

do: p'łki nożnej, siatkówki, koszy-

kówki, boksu i pływania

po!eca:

Wyniki techniczne konkurencji by

ły następujące:
200 m dow. panów: 1) Czuperski

(W) 2,43,6, 2) Sybilski II (W) 2,46,6;
3) Chojnacki (Ł) 2,49; 100 m klas. pań:

1) Szczepaniakówna (Ł) 1,46,6; 2j Du-

ninowska (Ł) 1,48,8; 100 m dow. pa-

nów: 1) Nowak (W) 1,11.9; 2) Bem

(W) 1,12,3; 1C0 m klas, panów: 1)
Brzozowski (Wl 1.26.8: 2) Szczypko!
(W) 1,28,7: 3) Dec (Ł) 1,28 8; 4) Kro- |

I gulec (Ł) 1,32,2; 100 m st. grzb^eto-1
| wym pań: 1) Sawicka (Ł) 1,54.5; 2) j

Szydłowska (W| 2,01,8; 100 m dow.

Radomiak zdał egzamin
Ze stanu 1:3 wyrównał r.a 3:3

Grządziel,

W biegu na przełaj panów na dy-
stans.e 5.500 m. startowało 13-tu za-

' wodników. Wygrał Jastrzębski (Crac.)
w czasie 11:23 przed Urbanem (Wi-

sła) 17:58,2, 3) Więcek Antoni (Wisła)

18,05; 4) Mróz (Wisła), 5) Starowicz

| (Głuchoniemi), 6) Niemczyk (HKS), 7)
: Pien ążek (Głuchoniemi), 8) Żołądź

(Wisła).

Dodać należy, że Jastrzębski zwy-

ciężył poraź trzeci z rzędu po wojnie.
Organizacja bardzo dobra.

SOSNOWIEC, 13.4 . (tel. wł.), RKU

(Sosnowiec) — Radomłak (Radom) 3:3

(1:0). Pierwszy mecz, rozegrany w

Sosnowcu o wejście do ekstra klasy
wzbudził wielkie zainteresowanie i na

stadion e zgromadziło się 10 tys. wi-

dzów. Niestety tym razem mstrz

Zagłębia zawiódł swoich zwolenni-

ków, zagiał poniżej swej normalnej

ski, Sułek, Więczarek,

Gniewek, Czachor II.

W pierwszej połowie zawodów zna

czną przewagę miała drużyna miej-

scowych, ale niestety nie potrafiła

jej uwidocznić cyfrowo. Jedyną bram

kę dla miejscowych strzelił z rzutu

karnego Tomecki za rękę Adamczy-
ka na polu karnym. Szereg dogod-

formy, na co wpłynęła wielka nerwo- nych pozycji strzałowych nie potrafił

wość, wywołana chęcią wygrania za atak RKU wykorzystać.

Firma A. KANTOR

rok założenia 1870

ŁÓDŹ
Piotrkowska 72, tel. 220-32, 141-44

właściciele

BOGUMIŁ KANTOR —

HELENA ZIELIŃSKA

poleca na nadchodzący sezon sporto-

Dom Handlowy

I. Pujdak i S-ka
_

ŁÓDŹ, nl. PIOTRKOWSKA .83 Iwy wielki wybór nagród sportowych, czyk, Malaczewski, Kopeć, Ibaszew

wszelką ceuę. Radomiak zaprezento-

wał s
:

ę z najlepszej strony, a w dru-

giej części zawodów miał nawet prze-

wagę i ze stanu 1:3 potrafił wyrów-
nać na 3:3.

Do powyższego spotkania drużyny

wystąpiły w następujących składach:

RKU: Maj, Wiśniewski, Bukartyk,
Stokowacki, Tomecki, Zeliński, Ci ech

Serek, Słota, Skwarek, Huras.

Radomiak: Ciupa, Adamczyk, Szew

Po przerw e goście zaczęli przewa-

żać, narzucili ostre tempo i w 15-ej
minucie zdobyli wyrównanie przez

Czachora 11 RKU zdołało na chwilę
otrząsnąć się z tej przewagi i zdoby-
ło nawet prowadzenie ze strzału Ser-

ka. Wyn k następnie podwyższył Sło-

I ta. Radomiak zagrał jednak bardzo o-

| fiarnie i amb tnie. nie zrezygnował z

walki i potrafił wyrównać, strzelając
bramkę przez Grządziela z rzutu kar-

nego za rękę obrońcy RKU i wyrów-

nującą także przez Grządziela po rzu-

cie rożnym — główką.

NA BOISKACH KRAKOWA

KRAKÓW, 13.4 (Tel. wł.) . W nie-

dzielę rozpoczęły się pierwsze roz-

j grywki o mistrzostwo klasy A krakow
' skiego OZPN. Goszczący poraź pierw-

szy w Krakowie RKS Ośw'ęcim prze-

grał ze Zwierzynieck
:

m KS 0:4 (0:2).

Łagiewianka pokonała Łobzowiankę
4:3 (3:1).

' W rozgrywkach o wejście do klasy
A, które również rozpoczęły s ę w

niedz
:

elę, Mościce pokonały Nadwi-

ślan na jego własnym boisku 2:1 (2:1),
a OMTUR Wołania zwyciężyła Kmitę
Zab erzów 1:0 (1:0).

sko. Nie rzadko pod bramką KKS go-

ści cala drużyna biało-czerwonych.
Brak zdecydowania strzałowego po-

woduje, że tylko trzykrotn e Zienkie-

wicz musi skapitulować tym razem

z rzutu karnego- W 16-ej min. po rzu-

cie rożnym Wosiński zdobywa głową

2-gą bramkę. W 20-ej min. Hogendorf
po pięknej akcji solowej dalekim

strzałem uzyskuje 3-ci punkt W 27-ej
m.n. Baran z rzutu karnego ustala wy-

nik dnia.

KLASA A W ŁODZI
W rozgrywkach A klasy uzyskano

następujące wyn ki: w Tomaszowie

Mazowieckim tamtejszy RKS TUR zr»

misował z Pabianickim T C. 1:1 (0.1)
Bramki zdobyli dla gości: Pacutowski,
wyrównał Krzemieniecki. Sędziowa
bardzo dobrze p. Pogodziński. W dzów

3 tys.

W Piotrkowie Concordia pokonała
Oiicerską Szkołę Pol -Wych 6:0 (3:0)

W Łodzi spotkanie pretendentów do

tytułu mistrza w osennego Widzew —

TUR przyniosło zwycięstwo Widze-

wowi 5:0 (1:0) Bramki dla zwycięzców
zdobyli: Gbvl 3. Fornalc/vk < C cho-

cki po 1. Widzów ponad 2 tyi.

W drugim spotkaniu Lechia fToma

szów) uległa Zjednoczonym 0:3 10:3).

SPRZĘT SPOBIOirr
Obuwie-Odzież ochronna da gracy i sportu

WARSZAWSKA SPÓŁKA SP9BT9WA
A. Leszczyński i S-ka
Warszawa, kl

Sikorakłe
g° 33

Jerozolim akie •
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18-łe Mistrzostwa w boksie
/Wasz specjalny/ wysłannik redl. H. Grgieirsfcl donosi:

Orutgi dzień

Pierif/sza niespodzianka
Sieradzan zwycięża Ozurneckieyo

DllRUG1 dz eń mistrzostw bokser-

skich w Katowicach przyniósł
rozczaruwania na... wadze. Pierwsza

oirara to Koniuda. W pierwszym dniu

„Dziecko Warszawy' z trudem do-

brnęło do 1 m:tu. Miał jednak pecha,
«ie wylosował przeciwnika : nie wal-

czy! — nie zdo.al nazajutrz utrzymać

granicy i został „znokautowany na

Waiize' przez Januwczyka,

W półśredniej Adamski (P.) wygrał
ł Warwasem (Cz.).

PASIAK GROMI KUSZA

W il parze Wasiak (W.) wygrał z

Kuszem —

pogromcą Wikhńskiego
Walka polegała tyiko na mocnych
. . c epach". Oba| bokserzy nie uznawał

lewych prostych —

czy też kontr.

Wasiak szczególnie wysoko wygrał

Grzywucz ledwie, ledw e przeszedł 3-cią rundę.
drugiego dnia przez wagę, osiągając
akurat limit.

Tyle o kulisach. A na ringu? Roz-

poczęły się boje kogutow. Kruża

(Pom) znokautował w l-e| rundzie

Puca tRz-J • zdaje się wpadł bardzo w

oko kapitanowi PZB.

W Ił parze Prymus (Cz.) znokauto-

wał w 2 i. Dudzickiego z Krakowa.

W 111 parze Gizywocz lS!.J miał

ciężką przeprawę z m.uuym Szyman-
skim (P.J Okazalu się, ze Grzywocz
słabo sobie radz. z zawodnikami o

długich rękach.

PIERWSZA SENSACJA

Niespudziankę przynosi walka Czar

mecki — Sieradzan, którą wygrywa

wyrazuie warszawian n. I r. upływa
na wzajemnym badaniu i dopiero pod
koniec starcia Sieradzanowi udaje s ę

traiić. Druga runda pizynusi ładne

uniki Sieiadzaua oraz dobre i celne

riposty. Czarnecki stara się atakować

duskokaini — co nie bardzo mu się
udaje W 3 r. S eradzan lokuje dużo ! grał — mówił Szum.

W iii-ej parze Z eliński (L) wygrał
i Uacfclii (J.\£j W. O .

W iv-e, paize U.ejnik (Ł) zwycię-
Z>i Ctiyclilę (OJ, kti/ij Dyl duzo lip-

azy, uiz yojjizcumeyu unia. leiupu

tej walki byiu uuze. U zwycięstwie

zauycyuowala tlubra druga ruuUa Jo-

dziauiua.

„KULKA" WALCZY Z „FRAN-

CUz.c>*l".

W siedniej Kolczyński bije na

pui.kty tw wmihuwskiegu (Wr), który
ua jesieui powrócił t ŁTaucji „ł<ian-

cuz Uąiyi du walki W zwarciu W 1

i. „Kulka Ir ani dwa razy silnie i

Kwiatkowski byt zamcuuuuy. len

kiępy i twardy zawudnik przetrzymał

jednak bunibaidowanie przez 9 mi-

nut

W II parze Sobqzak (P) wygrał nie

zbyt przekonywująco s Ambrozem

ISz).
— Moim zdan'em, Sobczak nie wy-

W c.ęzkiej Jaskuła (Lj wyelimino-
wał Kotkowskiego |W| Wir Ja-

skuia walczy b dobrze W 11 i. Kot-

kowski zaczyna „bombardować", o-

raz kontiuwać Traiia jednak raz w

kark i dostaie ostrzezenns. W iii r.

Kotkowski trafia kilka razy czysto

podbródkowym Runda jest jego.
zwycięstwo łodzianina przyznano w

stosunku 2:1 Naszym zdaniem, trochę
lepszy był Kotkowski,

Lick (G) w kilkadziesiąt sekund

zmusił do poddania się słabiutkiego
Staszkiewicza (Kr)

W' ostatniej walce KPmecki zno-

kautował w 2 r Motykę (Rz). Rze-

szowianin ma dobre warunki na bok-

sera.

Trmeci cizie fi

Niezasłużona porażka Stusiuka

Sędziowie punktugą młodość

P rtLFINAŁY mistrzostw bokserskich

rmrięł) znów pud znakiem sensacji
Tym razem sensacje te były nieprzyjem-
nego kalibru, gdy z musimy zanotować

dwa, niezbyt sprawiedliwe orzeczenia sę-

dziowskie, które wywołały ożywioną dy-

skusję na widowni uraz wśród kolegium
sędziowskiego. Pierwsze orzeczenie na

suwające wątpliwość: w walce Stasiak—

Gumowski przyznano zwycięstwo, «ren-

tą bardzo dobremu młodzikowi, Gumo-

wskiemu. Sądząr jednak po przebiegu
wałki, łodzianin został pokrzywdzony.
Po walce rozegrał się prawdziwy dra

mat. Stasiak wszedł pod ring l tam pła-
kał rzewnymi łzami, później nawet, gdy
był już w szatni, chciał popełnić samo

bójstwo prze* powieszenie. Stasiaka trze

ba było pilnować Od tej decyzji kiero- > Wyniki walk:

wiiictwu drużyn) łódzkiej założyło pro* W muszej Patoru bardzo nieznaezntt

lent. I wygrywa z Brzóską, łodzianin był s»)b-

Drugą niesprawiedliwością był wyrok szy 0d Patory i górował nad lutu iuł«-

w walce Sztole — Skicrka,. gdzie ślązak doscią Patora zawdzięeza swoje łwjcl^
górował nad Skierką. I

DliSPERACKA WALKA OLEJNIKA I

Niemniej sensacyjny przebieg raiata

walka Olejnika i Adamskim. Już na po- .

czątku meczu Olejnik wychodzi zr zwar-

cia < zupełnie zapurliniętym okiem. —

Olejnik nir nie widział ila to oko, mi-

mo lo bił się z wielką ambicją, zdobył .

się na najwyższy wysiłek, żeby' pokonać
Adamskiego I od wyroku tej walki «a- ;

łożono protest, gdyż kierownictwo po-

znańskie uważało, że sędzia ringowy
winien walkę zatrzymać.

/l/ieilzielife f»o/e o ty duł

piawych kontr i h. celnych i mocnych
ciosów

W piórkowej Możdżyński (Szcz.)

wym-minował Chudego (Cz ).

Janowczyk lP) w. o. z powodu nad-

wagi Kumudy.

CLOli WIECZORU

Antkiew cz i Wożniakiewicz wcho-

dzą na ring wsrod puintuku widów

ni. Wożniakiewicz stara się utrzymać

przeciwji ka. na dystans, szachować go

luwym prostym i nie dopuście do cio-

BU.

„Moryc" prze naprzód, ale ostroż-

nie. „Bombaidier' cola się, ale ustę-

pując, stara się traf ac Runda Woż-

makiewicza. W drugiej znow inicja-

tywa łodzianina, ale Antk ewicz de

munstruje dobrą prac-ę uog, wypusz-

cza wiele ciosow, ale zbyt je sygna

lizuje Wreszcie pod koniec rundy'
notujemy dobrą serię Antkiew cza

Runda jest jeszcze „Moryca".

W 3 r. wreszcie Antkiewicz wy-

puszcza błyskawiczną bombę. Woż-

niakiewicz zachw.ai się — jest za-

mroczony.

Sędzia pokazuje „Morycowi" jeden,

drugi, trzeci paiec i zapytał: „ile pal-
ców"? Pu tem jeszcze przez dw e se-

kundy me dopuścił do dalszej waiki

Antkiewicz jeszcze raz poprawia, a

Wożniakiewicz trzyma s ę resztkami

sił. Zresztą i Antkiewicz jest luz wy-

czerpany, wygrywa )ednak wysoko
rundę. Wygrał zdecydowanie Antkie-

w cz.

Nypelt (Śl.) wygrał zc Szczerbow-

skim (Kr.) . Ślązak wygrał dzięli sile

fizycznej.
W lekkiej Rademacher (Śl.) zno-

kautował w 3 r. Dudzika, posyłając
go trzykrotnie na deski do „7".

W U parze Sztolc (Wr.) wyel'mino-
wał Marciniaka (Cz j, choć sam był
do „7" na deskach.

W nast parze Nowara (Śl) wygrał

wysoko z Belgiem, który w drugim
starciu był gruggy.

Trzęsowski (Ł) zwyciężył nieznacz-

nie Adamca lRz), walcząc dużo go-

rzei, uiź dnia poprzedniego.

W polc.ęzkie) Drabkowski (W) po

nieciekawei walce wypunktował Ko-

lonkę (SI| Drabkowski rozpoczął wal

kę w wielkim tempie, ale wkrótce

obliizyt loty.

Zbik (K) wygrał z Kosińskim (Ł).

SZYMURA NOKAUTUJE

Szymura znokautował w 1-ej r

Burka — tego samego, który walczył
ze Szwedami Istotnie jest to „zapa-

śn k". Który wieszał się na Szymu-
rze W zwarciu Szymura podrażnto-

ny taulem Borka, trafia b mocno w

żołądek. Bork wije się na deskach

i zostaje wyliczony Pod koniec wie-

czoru G O Z B zakłada protest,

rekłamutąc zbyt niski cios. Protest

został odrzucony.

(Dokonczeme ze atr 1-ej
Przeb eg walk był następujący: mu-

sza — (jumowski bije Paturę. Pierw-
• za ruuda upływa pod znakiem walk'

na dystans, ale bez specialiiegu eteb-

tu. byc może, ze dzięki tewyni pio-

styiu Gumowski zdobywa nieznaczną

przewagę W drugiej rundzie Patora

dąży do skrócenia dystansu, zawo-

du cy wpadaią często w zwarcia i wal
' ka nie jest płyuna. Runda wyrówna-

na.

. W trzecim starciu Patora walczy
Ina połdystans i zaczyna 'sporo tra-

fiać. przyczyni inicjatywa należy do

niego, a tnlody Gumowski jakby nie-

co osłab! Runda ta wyraźnie |est

wygrana przez warszawianina Na-

szym zdaniem Patura wygrał mecz

jednym punktem Sędziowie uznali i-

naczej i przyznali zwycięstwo Gumow

skiemu ilością głosów 2:1.

GRZYWUCZ UDKKKWA

BRAKI fthUZY

W kuguc ei (jrzywocz wygiywa wy

suko i Kiuzą. obuaZaiąc lego błędy,

jak brak dobrego lewego prostego, o-

raz pewuych luk w kryciu Kruża nie

putraii) utizymac przeciwnika na dy

się na' elektowaą walkę. Juz w pterw

szuj ruudz.e Jauuwczyk dzięki dobrej
tecliu.ee w)grywa to staicie dzięki

dobiyiu Kunuuin W drugie) ruudz.e

obraz walki zm-euia się zasaa- iau,
AulKiewicz pizechudzi do dtaku i ca

czy na systematycznie przystosowy-

wać teien do uukautu, tralio często

w korpus, a pu |ednym ciosie w

szczękę Janowczyk klęka W trzeciej
rundzie następuie cała seria demolu-

jących ataków Amkiewicza. który io

kuie silny cios w podbródek, a za

chwilę traiia w serce Cios ten koń-

czy walkę i Janowczyk zostaje wy-

nieś.uny z rmgu

W lekkiei Rademacher zwyciężył

Skierkę Była to walka ciekawa pro-

wadzona w dużym tempie, przy cią-

głej wymianie uiosow W drugiej run-

dzie obaj przezywają groźne chwile,

gdyż inkasuj celne ciosy na punkty.
W trzecie) rundzie lepszy jest Rade-

macher. który atakuje żywiołowo i

trafia raz za razem.

ULEJMK W i OK IWA

MIMU K.ON1UZJ1

W polsrednie) Olejnik wygrywa z

Wasiakiem Przez noc oko Olejn.ka
stau. Prze waga Grzywocza wzrastała ua tyle oięuhiu, ze mogi on stauąc do

Z rundy UB rundę i osiągnęła kulmi- walki. Pierwsza runda — to dome-

nacyjny punkt w trzecim starciu, w ko na punkty z Llckiem, mając przez

kórym Kruża został zupełnie niemal wym sierpem i często tratia Ale to

zdemolowany i memiał nic do powie- tylko trwa 3 minuty, poczem Wasiak szej rundzie znokautował Drabkow-

rę Początek walki nie zapowiada ta-

k-ego sukcesu Kolczyński zaczyna

mecz w dosc wolnym tempie, polu-

jąc wyraźnie ua silny cios Idzie na

przeć.winka dość odki y ty, jakby zu-

pełnie lekceważył sobie kontry Pod

koniec rundy Kolczyński przechodzi
do błyskawicznego natarcia: jedna
bomba tratia w szczękę Nawarę, któ-

ry pada na ziennę i podnosi się do-

piero po V-ciu sekundach i to auto-

matycznie. Jest ną^al zupełnie za-

mroczony Kolczyński podb ega do

niego drugi raz, znowu go traiia, Na-

wara pada na deski i po kilku se-

kundach bije gong.

Jak zostało później stwierdzone,

mierzący czas nie wytrzymał nerwo-

wo i skrouił rundę o całe 14 sekund,

tak, że Nawara właściwie przegrał

już przez k. o. w pierwszej rundzie

Na początku drugiej rundy Nowara

zupełnie ua sztywnych nogach przy-

stępuje do walki Jeden cios Kolczyń-

skiego wystarcza aby go zwalić zno-

wu z nog Szydło macha ręcznikiem
'na znuk, że poddaie zawodnka

Przed wyliczeniem Nowara zostaje
^

zniesiony z ringu. tak. że teoretycz-

| nie .przegrał on przez techniczne k. o.

SZYMURA BEZKONKURENCYJNY

W półciężkie) Szymura juz w pierw

dzema.

ANTKIEWICZ WYGRYWA K. O.

W piorkowej Antkiewicz znokauto

wał Janowczyka w trzeciei rundzie

Na początku walki zdawało się. że

Antkiewicz lest bardzo wyczerpany

poprzednimi bojami i nie zdobędzie

traci zupełnie siły i łodzianin do-

chodzi do głosu, przechodzi do ataku

na połdystans i do końca meczu ma

bardzo dużą przewagę.

KOLKA" NOKAUTUJE

W średnie) Kolczyński na począt-

ku drugiej rundy znokautował Nowa-

Mistrzowie na r. 19^7

Grzywacz Olejnik Kolczyński Szymura

Mistrzostwa w migawkach
Sensację na ringu wywoływał Fiszer z

IVroclawia. Jesl to zawodnik prawie ły-

sy, któremu tytko po bokach wiszą kęp-
ki włosów. W czasie wałki resztki tych
rozwichrzonych włosów przypominały
koronę.

Ktoś nazwał Fiszera — jaskiniow-
cem".

•

Sędzia gdański, Dobrzański, wywoły-
wał podziw swą dostojną, ale okrągłą fi-

gurą. Sędzia Zapłatka obserwował go s

prawdziwą zazdrością. Mówiono, ie...

,

— Zazdrości mu nadwagi
•

Obrazek bardzo nieestetyczny, ale

prawdziivy. Piec koło wagi oficjalnej
był b. opluty... To nieszczęśni zawodni

cy, którzy robili wagę, wypluwali ostat-

nie gramy.

•

Wożniakiewicz bardzo skrzywił się, gdy

ogłoszono zwycięstwo Antkiewicza nad

Czortkiem. Pewnie .Moryc" wolałby się

spotkać z ,JLajtkiem", którego zna prze-

cież jak własną kieszeń.

•

Klimecki przybył na mistrzostwa wraz

s małżonką i dwiema ślicznymi córecz-

karri.
•

Sieradzan był zupełnie pewien, że wy-

gra watkę z Czarneckim i opowiadał o

tym przed meczem.

•

Motyka — aawodnik rzeszowski —fest

jedynym bokserem o pięknych rudo-

czertvonych włosach. Ktoś więc zauwa-

żył:
— Polska ma również „Czerwonego

IWęża".
•

Z Bazarnikiem nie jest tak ile. Pogło-
ski o wodzie w opłucnej okazały się nie-

istotne.

Młody Ślązak ma tylko bronchit i po-

każe się na ringu za dwa tygodnie.
Mówią w Katowicach, ie powodem

bronchitu jest ślub Noumry, który po-

trzebował drużby i ivyciągnął z łóżka

przeziębionego nierozłącznego przyja-
ciela.

A Nowara na tydzień przed mistrzo-

stwami wstąpił w związki małżeńskie...
•

Leczkowski był w Katowicach, ale w

charakterze widza. Obiecał on stanąć

przeciwko Antkiewiczowi w meczu o

drużynowe mistrzostwa w dn. 20 b. m.
•

— Cieszę się, ie wygrał młody, —po-

uAedzial jak zwykle dżentelmen Czor-

tek i zaraz dodaje:
— W maju przenoszę się do Pozna-

nia, gdzie otrzymują sklep. Wstępuję do

!

ja w Poznaniu. Warunek: drużyny w

pełnych składach.

•

Kotkowski, który czuje się skrzyw-
dzonym wyrokiem w watce z Jaskułą
zapowiedział, że w meczu Warszawa —

Poznań, musi się spotkać z Klimeckim

i pokonać go.
*

XVIII mistrzostwa przejdą do histo-

rii boksu. Biorą w nich bowiem udział

przedstawiciele na eksponowanych sta-

nowiskach i o naukowych tytułach,

względnie kandydatów na nie. A więc:
Klimecki — starosta ze Świebodzi-

na, któremu sędziował mgr. Jacek Ko-

walki — profesor wychowania fizyczne-
go •.Baryła — student medycyny, Woż-

niakiewicz — kandydat na lekarza we-

terynarii, który może kiedyś będzie
kontrolował zdrowotność produkcji wy-„Warty" i mam nadzieję, że p. Suszczyń- roi,ów masarskich dyrektora Zaplatki...

ski będzie na mnie patrzył łaskawszym
okiem.

•

Mecz bokserski Warszawa — Poznań

odbędzie się w dniu 18 maja łub 25 ma-

Zapytaliśmy kierownictwo Warty, ja-
kim sposobem Klimecki doszedł do tak

dużej formy. Oto^co nam odpowiedzie-
li:

stwo kilku ciosom s półdystansu.

W drugiej parze Gumowski wygra! M

Stasiakiem. W pierwszym starciu prz*>
ciwnicy nie robią sobie krzywd) i waS>

czą na dystans. Dopiero pud kunier ni»

dy zwarcie dla Stasiaka Drnp runda

ma przebieg mniej więcej tuki sam V

trzeciej Stasiak przechodzi na półdy*
stans i zarzyna trafiać od czasu da eU-

su pomorzanina, któr) rewanżuje 0(9

celnymi kontrami. Końcówka nalel) <&•

Stasiaka.

W koguciej Grzywoes wygra! a Siera-

dzanem. Była to iiifzhyt ładna walkl^

w której obaj przeciwnicy zbyt eifiM

padali sobie w objęcia. Grzywoes' by8
dużo szybszy.

| Rewelacją okazał się młod) KruŻt,
który i tym razem w "błyskawicznym
tempie znokautował Prymusa.

W piórkowej Możdżyński ce Szrzeeł-

na, wjcliowHiirk warszawskiego kłiibUf

stoczył ładną walkę 1 Aiitkiewicantn ł

przt-grał dopiero po bohaterskiej «bro-

nie. Autkiewici nie uchronił się od wl»

lu ciosów Możdżynskifgo. Rzecz prosta,

wygrał on zupi-łnie wyraźnie, ałe skoń-

czył mecz wyczerpan) najwidoczniej
ciężkimi walkami s poprzedniego dnto.

Janowczyk odniósł zwycięstwo nad

Nypeiteui.

SZTOLC POKRZYWDZONY

W lekkiej SU i erka odniósł niezasłu-

żone zwycięstwo nad Sztolreni. Skierko

atakował chaotycznie i niemal wszystkie
ataki zaczynał prawą ręką. przes co na»

rażał się na celne kontry. Pierwsze lasy
walki należą bezwarunkowo du Sztolra,
który dopiero pod kunier walki traci si-

ły. W drugiej walce Rademacher wygrał
ze Skałeckiin. Było to zwycięstwu od*

niesione zupełnie pewnie, Jakkolyueta
Skałecki puczyiiil <luż£'"^ostępy i chwi-

lami stawiał zacięty opór.

W półśredniej Wasiak wygra! zdecy.
dowanie 1 Zielińskim « Lublina. Już po

pierwszych ciosach lublinianin był 1»

mroczony, ale szybko dochuilzi du lie>

bie. Walka polegali! na ciągłych atakach

Wasiaka. które jednak był) jediiustron*
ne. W 3 r. Wasiak zostaje kontuzjowa-
ny i wałka jesl przerwana.

W drugiej parze nastąpił jui wyftaj
opisany pojedynek Olejnik — Adam-

ski. Adamski był przeciwnikiem równo-

rzędnym dla Olejnika i zademonstrował

bardzo ładną walkę w zwarciu.

BOMBY ROBIĄ SWOJE

W średnie) Nowara wygra! s Trzę-
sowskim, przeprowadzane walkę na

dystans.

W drugiej parze Kolczyński spot-

kał się ze starym rywalem Sobcza*

kiem Sobczak walczył bardzo dobrzs

i ambitnie stawiał czoło groźnemu

rywalowi. Szczególnie w drug e) run-

dzie Sobczakowi uda)e się kilka rasy

celnie skontrować „Kolkę". Nadto

trzeba pochwalić poznańczyka ca do-

bre blokowanie c osdw. %

W trzeciej rundzie Kolczyński prso

chodzi do zdecydowanego natarcia 1

spuszcza kilka strasznych bomb, ktd«

re trafiają Sobczaka, a który ledw:«

już trzyma się na nogach, ale nie daj«
się znokautować.

W półciężkiej Szymura wir. zno-

kautował Malika z Lublina, trafiająe
— Dwa razy tygodniowo posyłamy do ' ce!new

podbródek.
Świebodzina do starosty Kłimeckiego— | W drugiej parze Drabkowski wygra!
Rogalskiego, który robi z nim footingi ze Żbikiem. Drabkowski miał przez

i „sparruje"... To kosztuje sporo pienię- cały czas dużą przewagę, ale 2bik

dzy. Same przejazdy Rogalskiego po- okazał się już tradycyjnie przeć wni-

chłaniają 12.000 zł. miesięcznie. A trze- kiem, którego nie można znokauto-

ba dodać, że władze kolejowe nie udzie- wać. Można by go nazwać królem

łają zniżek sportowych. I twardości,
I W ciężkiej Klimecki wygra! s Ple-

Sędziowie ringowi w czasie mistrzostw' '" akie
®. P° walce bez polotu, ale .to

byli bez wyjątku przepisowo i wytwór.
iąCe ' d° b

.

rym poziomie '«śnież-

nie ubrani w białe kostiumy. Jedynie aym \Wr fSZCle " 0statn c 'P arze

ciężko - atletyczny sędzia Dobrzański
^ 5 ^ 0 Jaskó{

*

przyjechał do Katowic aż z Gdańska— ^—^^—mmn

bez białych inexprimabti. WARUNKI PRENUMERATY

Pf.ed wejściem na ring jeden z jego dnia 1 listopada
konkurentów (tytko co do tuszy, ałe nie miesięcznic , ...... z!. 72.—>

w stosunku do powodzenia w ringu) kwartalnie ,....,. zł 208.—

zapytał: | Wpłacać wyłącznie na adres Admi-
— Zaś pan idzie na polowanie?..* | nistracjl — Warszawa, ul. Mokotow-

| ska 3 „Przegląd Sportowy".
Popularny trener, Szydło — raptem' CENY OGŁOSZEŃ:

stracił głos po pierwszym dniu mi- Ogłoszenia drobne 10 zł.

strzostw. Tak podpowiadał z rogu, ze aż za 1 mm w tekście szerokości jednej

sędziowie ringowi musieli go przypro- szpalty — 40 zł. tłustym drukiem

wadzie do porządku. "f 100% drożej.

skiego. który me zdradzał wiele am

bicji do dalszej wałki 1 po pierwszym

mocnym haku padł na deski i dal się

wyliczyć.

W cienkiej Xl! mecki wygrał wyso-

ko na punkty z Lickiem, mając przez

cały czas znaczną przewagę.

Klimecki
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