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WA ZWYCIĘSTWA SIATKARZY W SOFII
SOFIA, 5.3 (Tri. wŁ)

Po przeszło 50 godzinnej b. ciężkiej podróży w sobotę nad

ranem przybyła do Sofii polska ekspedycja na Igrzyska Bał-

kańsko - środkowoeuropejskie w piłce siatkowej. Drużyny
nasze zostały serdecznie przyjęte.

Dzień poprzedzający rozgrywki został wykorzystany na

trening oraz wizytę u Posła Rzeczypospolitej Polskiej
w Sofii.

Turniej otwarły

Szwecja- Polska

w wioślarstwie
BYDGOSZCZ, 5.9. (Tel. wł.) Na

torze regatowym w Łęgnowie pod

Bydgoszczą rozegrane zostanie 19

września spotkanie wioślarskie

Szwecja — Polska- Początkowo
projektowano rozegranie meczu we

Wrocławiu, jednakże z uwagi na

T trudności techniczne — PZTW

postanowił przeprowadzić spotka-
nie- na znanym tarze W Łęgnowie.

Szwedzi zgłosili już swą druży-

nę, która w liczbie 30 osób 15

przybędzie do Polski. W meczu

tym rozegranych zostanie 6 biegów,
a mianowicie: czwórki ze sterni-

kiem, w których ze strony Polski

proponuje się osadę BTW, czwór-

ki lekkie TW Płock, dwójki bez

sternika ZZK, jedynki AZS Kra-

ków (Verey), dwójki podwójne
AZS Kraków, ósemki BTW.

PZTW czyni usilne starania o

uzyskanie odpowiedniej pomocy,

celem sprężystego zorganizowania

tej imprezy.

przez gen.

Stoiczewa rozpoczął się w niedzie-

lę przy udziale 7 państw, a to

Bułgarii, Czechosłowacji, Jugo-

sławii, Polski, Rumunii, Węgier i

Triestu, który zgłosił tylko dru-

żynę męską. Ekipa Albanii do tej

pory jeszcze nie przybyła.

Na pierwszy ogień rozgrywek

poszły spotkania obydwu drużyn
Polski przeciwko bułgarskim.

Spotkanie kobiece rozgrywane

systemem trójsetowym zakończy-
ło się po nieciekawej, grze zwy-

cięstwem» Polek w- stosunku -2:1,
stosunek punktów w-setach: 3:15,
15:2, 15:5.

Po pierwszym' secie oddanym, J^fll ŚłyjErt Rł^ftTft

dzięki wyjątkowo nerwowej **

grze, zawodniczki nasze w dal-

szych setach opanowały się cał-

kowicie i wygrały pewnie, góru-

jąc conajmniej o klasę nad prze-

ciwniczkami.

Skromny schwytał już piłkę, a Kaliciń-

ski napróżno chciał mu ją wytrącić.

^.jgramfamusMegiLM&elwuieJSetoti^-^
' Foto Franckowiak

O wiele więcej emocji przynio-
sło zebranej w liczbie około 3.000

osób, publiczności spotkanie dru-

żyn męskich, rozegrane w połud-
nie przy szalonym upale. Po dwu

godzinnej grze wygraliśmy i w

tym wypadku w stosunku 3:2

(10:15, 15:11, 12:15, 16:14, 16:14).
Jak wskazują cyfry w setach wal

ka była niesłychanie zażarta i

Bułgarzy omal nie sprawili nie-

spodzianki w turnieju, prowadząc
w piątym secie 10:3. W pozosta-

łym spotkaniu niedzielnym mę-

ski mistrz zeszłorocznej Bałkania-

dy — Jugosławia — bez wysiłku
pokonała Triest 3:0.

W poniedziałek obie nasze dru

żyny grają z Jugosławią. We wto-

rek z Czechosłowacją a w środę z

Węgrami.

Trzynastoletnia Dobranowska, 'która już

dzisiaj znajduje się w czołówce pływa-
czek polskich w stylu klasycznym

Foto Fronckowiak

* najbliższa niedzielą, fl. dnia 12.9.48

odbędą się w Warszawie na pływalni lo-
Sii zawody pływackie zamknięcia sezonu.

Dochód z tych zawodów ;
przeznaczony

jest na Fundusz Odbudowy Stolicy.

USA gromi
Australię

NOWY JORK, 5.9. (Obsł. wł.) —

Pierwszy dzień finałowego meczu te-

nisowego o Puchar Darisa zakończył

się wielkim sukcesem Stanów Zjedno-

czonych, które prowadzą z Australią
2:0 i mają niemal zapewnione zwycię-
stwo. W pierwszym meczu Parker -

Pajkowski pokonał Sidwełla (Austra-

lia) 6:4, 6:4, 6:4. W drugim spotka-
niu Schroeder (USA) wygra! z Qui-
stem (Austr.) 6:3, 4:6, 6:0, 6:0.

Nastąpny numer
Przeqlqdu Sportowego

ukaże się

w piątek 10 b.m

pływackie ZSRR
MOSKWA. W ramach mistrzostw pły-

wackich Związku Radzieckiego sztafeta

4X200 m st. dowolnym panów w skła-
1 drie Drapij, Gladilin, Mieszków i Usza-

row ustaliła nowy rekord Związku Ra-

dzieckiego wynikiem 9:14,6. Uzyskany
czas jest o 5,4- sek. lepszy od dotychcza-
sowego rekordu na tym dystansie. W

ramach tej sztafety płynący 'na drugiej
zmianie rekordzista świata Mieszków

przepłynął swoją zmianę — 200 m —

w doskonałym czasie 2:14,7 min.

Niezwykle emocjonujący przebieg
miał wyścig na 100 ni st. klas., w któ-

rym spotkali się dwaj czołowi pływacy

ZSRR, rekordziści Świata: Bojozenko i

Mieszków. Wyścig zakończył się zwycię-
stwem Bojczenki, który przebył dystans
w 1:08,0 min., wyprzedzając Mieszko-

wa o 1,5 6ek.

W wyścigu kobiet na dystansie 100 ni

6t- dow. zwyciężyła zeszłoroczna mistrzy
ni Związku Radzieckiego, Koczetkowa,
w czasie 1:12,7 min. W wyścigu na 100

m st. klas. kobiet tytuł mistrzowski

zdobyła Poły-gałowa w czasie 1:28,6 min.

Wycohije się,..

mafriTizu/ąsi
no mecz piłkurslkĘPolslrq

T ĘGIERSKI Związek Piłki Nożnej
:

podał już ,do'pra;>vnazwi-
V V ska graczy, wchodzących w rachubę przy ustalaniu repre-

zentacji na mecz z Polską:
Bramkarze: Henni (FTC), Toth Gyórgy (Kispest). -

Obrońcy: Rudas (FTC), Kovacs II (MTK), Balogh II (Ujpew).
Pomocnicy: Kispeter (FTC), Bozsflk (Kispest), -Borżsei (MTKJrZa-

karias (Mateosz), Nagymarosi. (Ujpest), Hcrvath (Ujpest).
Prawe skrzydło:. Egresi" (Ujpest).

Prawy łącznik: Kocsis (FTC), Hidegkuti. (MTK) Szusza (Ujpest). •

Lewy łącznik: Puskas (Kispest).
Lewe skrzydło: Horvath (MTK),
Węgrzy mają kłopot z obsadzeniem pozycji lewego obrońcy

i środka napadu. Prawdopodobnie zdecydują, się na Kovacsa, jako
lewego beka lub Kispetera, który jest doskonale zgrany z Ruda-

sem. Sprawa środkowego jest trudniejsza do rozwiązania i na po-

zycję tę lansują Hidegkutiego, ale niewykluczony jest młody Koc-

sis. Z wymienionych graczy Henni, Rudas, Kispeter, Bozsik, Borż-

sei, Egresi, Kocsis i Puskas wydają się mieć zapewnione miejsce
w reprezentacji.

Francja-Czechosłowacja 91:77
Ccwona wygrywa 1SOO m.

.Nowak zdecydował się na walkę o pił-

kę v wygrywa pąjedynek główkowy z po-

'^mocniMem T^egii.,^jte, krakpwią-
^niń polcazał tylko' kilka zagrań, a pra-

wie cały mecz statystował na boisku

foty Frąckowiak'

List Wajsówny
do P.Z.L.A.

TRZYKROTNA reprezentantka Polski
na Igrzyskach Olimpijskich, Jadwiga

Wajsówna nadesłała do PZLA list, za-

wiadamiający o definitywnym zakoń-
czeniu kariery sportowej. Wajsówna
nie chce już startować na Igrzyskach
Bałkańskich.

Przyczyną wycofania się mają być,
jak mówią wtajemniczeni, ataki nie-

których dzienników pod adresem olim-

pijki.

przypuszczamy, że Wajsówna, która

tylokrotnie dałd dowody ofiarnoici,
zrewiduje swą decyzję, co będzie naj-
lepszą odpowiedzią na niesłuszno ataki.

PARYŻ, 5. 9. (Teł. >Ł) Międzypań-
stwowe spotkanie lekkoatlet yczne Fran-

cja — Czechosłowacja zakończyło się
zwycięstwem Francuzów 91:77. Lekko-

atleci czescy uzyskali cały szereg ład-

nych sukcesów, musieli jednak uznać

wyższość wyrównanego zespołu francu-

skiego. Doskonale wyjpadł Zatopek, któ-

ry wygrał bieg na 5.000 m, dystansując
najbliższego rywala o 250 m.

Wyroki: 100 m — Vahny (Fr) —

10,7; 800 m — 1) Hamsenne (Fr) —

1:53,3; 110 m pł. 1) Marie (Fr) —14,8.
Oszczep: Kiesewetter (CSR) 60,90. Szta

feto 4X100 m 1) Francja — 43,3. 1.500

Norwegia
zif^cięźn
Finlandię 2:0

OSŁO, 5.9 (Obsł. wł.) . Międzypaństwowa
spotkanie piłkarskła Ncrareflia — Finlandie

zakończyło tią iMłuiony» iwjfcis&łwwr
Momrogów 24.

Levsky o krok
od mistrzostwa

SOFIA, 5.9 . (Tel. wł.) — W Sofii

odbył się finałowy mecz o mistrzo-

stwo Bułgarii między drużynami Ler-

sky a CDW, który zakończył się zwy-

cięstwem pierwszej drużyny w sto-

sunku 2:1 (0:0). O tytule mistrzowskim

zadecyduje drugie społfc—w «M 1 !

tgsii dntżjBamia

m 1) Cevona (CSR) 3:54,7. 400 m 1)
Lunis (Fr) — 50,4. Wzwyż — 1) Ton-

ko (CSR) 190. 400 m pł. 1) Arifon

(Fr) 53^. Tyczka — 1) SiHon (Fr) 3,80
Kula — 1) Kalina (CSR) 14,56. 200 m

Valmy (Fr) 22,3. 5.000 m — 1) Zalo-

pek (CSR) 14:28,3. W dal — 1) Fikejz
(CSR) 7,14. Dysk — 1) Knotek (CSR)

45,21. Sztafeta 100X200 X 300X400 m—

1) Francja 1:59,4.

Wspaniały
finisz

radzieckiej Ligi
Rozgrywki • mistnroslwo .piłkarskie

Związku Radzieckiego dawno już nie

miały lak emocjonującego przebiegu,
jak obecnie. PrSed tygodniem jeszcze
donosiliśmy o prowadzeniu tabeli przez

Spaitak. Nim do-szło to - do wiadomości

naszych Czytelników, Spartaka' zluzo-

wał CDKA, by z kolei odstąpić miejsce
lidera moskiewskiemu Dynamo.

O tak dramatycznym epilogu zadecy*
dował mecz Dynamo —Spartak, który,
ku rozczarowaniu wielkiej ilości zwo-

lenników Spartaka, zakończył się druz-

gocącym zwycięstwem Dy-naanowców w

stosunku 5:1. Świadkiem triumfu, nie-

bieskich kiosizuł było 80.000 widzów.

W tej chwili więc na czele Ligi znaj-
duje się Dynaino—Moisfcwa, które w 22

grach osiągnęło 34 punkty. Na dfugim
miejscu jest CDKA,"które z identycznej
ilości gier wyciągnęło- 33 "'p. Trzecie

miejsce zajmuje
! Spartak' na

:
22 gier —

31 pkŁ

„NAPRZÓD" (LIPINY) — „LEGIA"

(KROSNO) 4:0 (2:0) /
LIPINY. — W spotkaniu piłkarskim

o wejście do Ligi „Naprzód" JLipi-
ny) pokonał „Legię" z Krosna w sto-

sunku 4:0 (2:0), zdobywając wszyst-

kie 4 /bramki przez Pieca.

Bełdowski i Katona po meczu zakończonym zwycięstwem Węgra. Połak wy-

grał dwa pierwsze sety, ale w późniejszej fazie gry wykazał braki kondycyjne,
i młeęł Wępvm arfagwŁuiwnffc 'Foto Franckowiak
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Dwie armie piłkarskie na 19 bm
zmobilizował kapitan sportowy PZPN

Pozwolimy sobie uprzejmie zapy-' w miejsce Hogemdorfa i Wiśniewskie-

Dzień lokalnych pojedynków
W czwartek walczymy o punkty

Tuż w czwartek ligowcy staną do no-

KATO WlCE, 5.9 (Tel. wł.) . Kapitan | Jest rzeczą niemal tragiczną, że ma* &•< j UWw.v u^.uwju»* .

sporii wv PZPN p. Alfus wyznaczył już jąc do dyspozycji czterech dobrych środ tać, czego spodziewa się p. Kapitan go.

dwie drużyny, które wystąpić mają 19'kowych pomocników (Parpan, Szczurek, po Hogendorfie? Czy przewiduje wj Teoria o konieczności oparcia się
bm. w Warszawie i Budapeszcie przeciw

drugiej reprezen!pier\v:-ej
gier.

Skład na Warszawę ma następujący

wygląd: Janik, Janduda, Burwiński, Waś

ko, Parpan, Gajdzik, Przecherka, Gracz,
Kohut, CieSlik, Kubicki.

W rezerwie: Skromny, Motyka (Ry-

mer), Szczurek, Czapczyk i Górski.

Do stolicy Węgier wyjechać maję:
Flanek,

Bartyla, Tarka) graczy, jak się zdaje, o

pewnej klasie, kapitan aportowy nie

umie inaczej ich wyzyskać jak tylko w

charakterze przesunięcia dwóch do re-

zerwy.

Gdy chodzi o drużynę B, to w za-

sadzie nie można mieć większych za;,

strzeżeń. Być może, że w okręgach,

najbliższym czasie występ jego w o szkielet starszych graczy jest, gdy

pierwszej reprezentacji? Zdaje się, ie

sam by się z tego uśmiał, tak jak

śmieją aię z takiej „możliwości" w Ło
1

rze jak my, dlatego też nie wątpimy,
dzi.

J wych walk, tym gorętszych .i za-

ir.rtw.ych, że będą to dea-by lokalne po-

łączone z ostrą walką o cenne punkty.
Teraz nie czas już na lekceważenie ja-

starszycu STM") 1
kiegoś «potkania, Uczy nię nie tylko 'ne niemal wydostanie &ię z grupy za^v

chodzi o skrzydło, niewtotma. ran
" V y? ,, , ,,. -m-

... . , . , . . j v pumktv, ale każda stracona czy zdobytą «mych spadkiem. Nie przypuszczamy
Alfus rozumie to chyba równie aob- , ,. .

«
. ,. i•ji LI.-- j• jłt' bramkę. Wydaje aię, że o ąpadfcu będzie > jednak, aby ktoras z drużyn zdobyła o.

tat Stadion W. P. zapełni aię na pew®<
po brzegi.

Warta zmierzy esfc-z ZZK. Obaj ket*

kurcnci zajmują w tabeili saaiediaj
miejsca i sukces oznaczać będzie zupd

ie zastanowiwszy się w
, w wielu wypadkach decydoiwrf właśnie ba punkty i typujemy raczej remis,

atmosferze . ; . r , _

I poza-łódzkiej dojdzie do identycznego
Na Wiśniewskiego można by się pi-

sać, gdyby nie próba warszawska z'

etosunek bramkowy. ŁKS stanie do walki z Widzewem. —i

gdzie znają swoich graczy, będą mie- I Jugosłowiańskimi Związkami Zawodo-^ |fftlsy-| UJln|l*|l
li taką czy inną pretensję, ale należy! 0^ nas ta-| HUVfCS W lUUAC

gadnięcio, tyim. bardziej, iż forma na-

szych Ligowców jest w dalszym ciągu

IuT7k' pTla£-źe rspóI,B •;!P. Zw. Karciarsk go
7rikg ;T| aw

r
y pod rt

łcffl
•

fflo :

i kraków, 5, (TłŁ W*mJm
^

jlsotvka (Szombierki), Gruner, Łącz, W i- wyzyskania zawodmkow jego ]uż w
y ^0101111

,
*

. , . . . . . t,, . ..

~
.

śnieu,ki. najbliższym czasie w reprezentacji »ie do'rzał >eszC2e repre-j Panem obradował w sobot* i ««dzielę racko brojącą Tamową. Ta^naa-

Rezerwowi: Jakubik, Glimas, Jói.
1

pierwszej. I zentacji, Czyżby iainiały jakieś kon- ( P^d przewodnictwem Min. Wolskiego

k, Anioła. Linii tej trzymał się kapitan sporto-|
^ danc ' 14 na

terenie Walny Zjazd Delegatów PZN na który

•ję | wy pr2y obsadzie bramki, obrony i' budape.ztetiskim .pisze .i* Upi.j, I
nie

V**** P«edatawicteie

Siedem par i siedem zagadek. Derfjy Outsiderzy ligowi zaczynaj;} coraz częg.

lokalne eą zawsze bardzo trudne do od-:dej płatać meepodziamki swym możnie]

fizym kolegom. Kto wie, ozy ŁKS nie

stracą przypadkiem jednego puinktn, je4
nak wydaje eię nam, że piłkarze ŁKS

zechcą wykorzystać mecz a Wddcewem

nie Wigromili u siebie Rymem, ha bo

iskn krakowskim będą lip ettwfĆ choć-

by «. remi*, co leży w granicach ich dzi

. . , , r. . , ,v, ,.
•

, , „
•

, , , i Związków Zawodowych. Wybrano no-
1

siejszych możliwości.

Tyle nasz korespondent z Kałowie. ( pomocy. W napadzie n.e wytrzymał Czy me było by słuszmej dać ra-; we wjadze w gkładzie nas^puj Wisła spotka się z Garbarnią i nie są,
Ze swej strony dodać możemy, ze nie i skręcił znów na manowce,

zaskoczył nas skład warszawski. Nale-

żało się liczyć, że p. Alfus z natury

ostrożny i nie ryzykujący, pozostanie

przy tym co ma, nie zdobędzie się na

jakiś rewelacyjny krok. „Sensacją" jest

cot:ijwyżej Kohut, który- obejmuje kie-

iW\ TtimŁwO rtttjjfldu, po nie/Wainaiej pró
bie w Kopenhadze.

Wiemy, że istnieje wielu zwolenni-

ków Wystawienia Kohtlla. Wychodzą
oni z logicznego, jak by się zdawało, za

łożenia, że z chwilą gdy figuruje na

pierwszym miejscu listy strzelców ligo-

wych jest rzeczą słusitnę, by sztuki swej

wypróbował do tarczy i li erbem św.

Szczepana.

Nie mielibyśmy nic przeciw Kohuto-

p. M>y szło o Bułgarię esy może na

Nadwagi, niet^war^ walkowery
na meczu Legia—Zjednoczenie
BYDGOSZCZ, 5. 9 . (Tel. wł.) O dru- śkem-icznie, a po jędrnym z ciosów tter-

żynoi»ve mistrzostwo Pomorza w boksie

spotkały aię w sobotę W BydgOsBCBy
dwie drużyny pretendujące do tytułu

mistrza: Lepią z Chełmży i Zjednocze- cjatywę przejmuje Dorniowicz. Zn-yicę-
tiiie. Nadmiaga div-u bokserów drużyny j żo Wiklillski.

goćci i nicdowHga jednego • nich spra-j p^Hfuki w średniej mufriał tdę db-

lviły, Że mec® przed rozpoczęciem wy- hvzt nftftfattłMi , twftfdvm Sosłwwdshn,

grany zo-tał praez gospodatsy w. o . L którym wygrał na punkty. Po tej wal-

^ 6 ' 0, I cc pnzy stanie 8:4 końMy «dę właściwy
iiv <f ,„; V taeczti towarzyfiklm znrydfżyli gos- mera. Cehuldk staje w ringu mn 1 wi-

WH iWnir^ vr (A0«tidt0 1016, a rozćgftoyeh ; zaczyna dmmiie protestować i

jego kwalifikacje techniczne nie wy- f°£,ało 6 ^y do"' W ciężlcicj punkty w. o . dla

siarczą na dobrych techników wfBlw Ihrm Zjedm^a Jabłoński.

skirh, którym nie łutwo Uciec i to jera.f6 P^^^ika, a ci^ki Lewan-. W
^ 6ptfeit.wul p. L«ri«kł.

cze z piłką, nad któr, nic sawsze panu-
^ ^ ^mf w itogu. Z

___

ZjftdtlOMełliifl tinbrą focńlę Wykafcał Jóż-

wkk. Kruźa wtdćisył tylko jedną tmitdę. ZE STOŁECZNEGO PŁYWACTWA

Wyniki techniczne: (na pierwszym!

czej okazję dwu innym skrzydłowym Preze, min Wolski> wke.prezesi: dr.fdrimy, aby mogła atocić choć jeden

Boniecki, dr. Załuski, Boski, Sekretarz! punkt. Garbarnia słynie jednak ze swej
inż. Gołogórski, skarbnik Kozień, Człon j nierównej formy i jeśli przypadkiem
kovie Prezydium: pos. Reczek, pos. crarttk będzie jej dniem, to kto mc,

Arczyński, dr. Milata, Zbigniew Płon-' czy wiślacy nie stracą jednego punktu.

ka, kpt. sportowy Bujak, Członkowie

Zarządu: Igrtacy Bujuic,. ' Bukowiecką

Ciaputa, Gierhardt, Romański, Tafter,
Mimwicz fti&da do „8" Hi dfcskach, Wi' j Witeszczak, Wyrobck (Wszyscy urzędu' ale „WyCfcywczilMfl" i AdmłódeeM Pold-

kiińe&ł przeważa przeg pierw- dwie | -^cy prezesi Okręgourych Związków ttia nie «dok chyba trtorgować ehoeby

rundy wjTaźnie, w trzeciej słabnie i ini 1 Narciarskich). jedltego punktu. Bez wz^ędu na reizul-

W Watłfciiiwiie po i»z seiny chyba «nie

rzę ulę Polonia a Le^ią. Legia nie za-

imjionował» w sWyiit oetaiuitn meczu,

w 100 procentach i przyłożę się do uzy.

fkania zwycięstwa.
Meca Ruch — AKS wywoła na Ślgeku

wielkie zaciekawienie. W I-ej rundzie

rozgrywek Chorziowianae wygrali 2:0.

Tym razem mają nie niniejsze .szanse

na zwycięstwo, a że w perspektywie Jest

jeszcze objęcie pierwszego miejsca w

tabeli, należy więc sądzie, że Ruch nie

zrezygnuje z utraty choćby jednego pun-

ktu.

, W ostatnimi mcesu Rymer spotka się
z Polonią Bytoim. Będzie «v tfttowa

walka dwu outsiderów o punkty. Poło-

. ttia pnzegrała nawet z Widzewem. RynWt

jest na własnym boisku ZeSpOłeni grOfr

iiym, jemu też dajemy Większe BKItM

zwycięstTwa.

je się należycie.

Dlatego tei nie widzimy ani teraa ani

Elektryczność wciąż na czele
Ho śyśułu mistrz» fosistk 2 f*(umkiy

cztt z W."; ami b^d'zie to potrit«bhe.

IW, •••mlafty pozostały tyły. Spod/.ie-
VT.:II y się, że Janik wcześniej rozgrzeje
i-i^ i iite straci w pierwszych nlliiUlaeh

r nuwngi, jak było to * Jugosławią.

Skromny zwolna też przychodzi do sic-

hie. Na temat obrony Wypisaliśmy już ' j
sporo wierszy.

TENIS W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ, 5.9 (Tel. wł.). W cza-

sie 9 — 12 września rozegrane zostaiię
na kortach ŻS Gwardia w Bydgoszczy

Międzynaa:odoi\ve Mistrzostwa tenisowe

z udziałem Węgrów. Z naszej strony

udział zgłosili: Skonccki, Beltlowski,

Bratek, Piątek, Ks. Tłoczyński i Jadwi-

ga Jędrzejowska.

za absencję ll4u pływaków tego klubu

w międzymiastowym meczu pływackim
Wwsiiawa — Gliwice. Zawiesżenle obo»

wipuje od dnia 1S Wfieinia.

Ula boiskach Warmmawm

w najbliższej przyszłości initepo ro^w»,- .. . . . „ .; | Watstutmki Okręgom Pływ*
,„tlin „LLuiccle Cieśliku nu śro<

^ L ffK , Sylwester w kt z&wle6(} 06t((lnim pośle-znnitt, jak p.zcntrtiętie utBiiisa na %ro-
^

z UsłM,s0|jiołiyin JÓźwU- eHHti, „„

dek napadu. Dalwnym trafem i
^ Klu1 ' Elektryce

mają kłopoty u> środkowym hdpftstjn-
^

B>Tjg&s^?ftniiGrt swycięsfco ze

kicm, którego s^tikaji wśród ł|mlków. ^^yA poj^y^^ aj«|0 haki ezy-

ZuiiLna następlła na lewym ukraydlc, ftiły widiócame wraźeitiS^. • Zwycięża pcw-

gdzie miejsce Bobuli fcajmuje Kubicki. I nie Jóźwiak.

Czy spełni oczekiwania? Trudno pfit- j SzałkowdŁi w koguciej rtwęw^łta. od

widzieć, ale był eaas ftajwyisy.y by ¢0 { trafia kilkakrotftie eol-

wypróbować, tym bardsiej, ie Kubicki „ic Kowalewskiego. Zawodnik Zjedno-
lubi c«e«to Cofać się do tyłu, a W mc- czmiil po jednyw z ciosów został kon-

tuizjowany w brciv i w ćZitsie przerwy

poddaje się.

W piórkowej Serocki jest zupełnie
surowyili pweciivjlilciem, iiietfiirtiej udt»>

je się mu trafić kilka ruzy Krużg. Ten

rcujiiiżuje się w zwarciach i ładuje ca-

6fd/.ia ringmvy pod kmlieC

pierwszego starciB przeryiva walkę. KrU-

ża zwycięża ptttz t. k. o.

Łaciną iralkę stoczyli W lekkiej Nitz*
ler z Baranow-alvim. Zaiwodmik Legii wal ! moflt zbyt długo odpoczywał
tzy z OdwTottiej pozycji. Po-pierwszej Powadzenie dla Marymontu zdobył «

. . . . . . ! 31 miń. Cybulski, kierując dó siatki piłkę
toyrowraaej rundzie uzyskuje maej^co-wypus?ci8ną pnst Brafttk6fza pr?eciwni.

Vfy loidig przewagę, którą utrzymuje do K6Wi iyfarflowiahka wyrównała w 19 min,

WROCŁAW, 5.9 (Tel. wł,), Druga runda
mlsłuestw Polski w pllce wodnej rozpo-

częła s|ą meezgfii kandydatów na mistrza:

stołecznej tlekttytzneSEl 1 by(omikle) Po-
lonii. dpetkanle przyniesie zwydę9two
zespołowi warszawskiemu w stosunku 5;1
(1:0). Ilśkltyezneśd była drużyną bardzlsj
bejowt) I posiadała pływaków o szybkim
starcie, Do zwycięstwa przyczynił się poza

tym eumkowskl który 2debyl dwie efek-
towno bramki. Prowadzenie dla warsza-

wian uzyskał w I połowie Karpiński, Wy-
równał po przerwie Zemyr. Powtórne pro-
wadzanie dla warszawian i trzecią bram-

kę zdobył Gumkewskl.

KIZO pekenale Cracatrlę lit (lii), 0-

strowlacy byil zespołem dużo lepszym.

ale zaprzepaścili wiele dogodnych sytua- apSlacyjnia na Cżele. Warszawlcnom po-'
cji. Jedyną bramką zdobył Maciejewski, zostały dwa mecze: z. Pogonię i AZS.

Pogoń — AZS <11 (JiO). Wrocławianie Dwa punkty z tych spotkań wystarczą E-

tylko w pierwszym okresie potrafili sta- lektryczności do zdobycia tytułu.
I wić opór lepszemu pód każdym Wzglq- j

dem przeciwnikowi. Bramki dla Pogoni
zdebyli: Sedzloiorz J, Procel 2, Szczepań'
ski 1, Dla aZś: Kopral.

Drugi dzień rozgrywek obfitował w dwie

niespodzianki, które przyczyniły sią do

Zdobycia tytułu mistrza przez zespół
lektrycznośel. Pierwszą hieSpddźlanką by«
ło zwycięstwo Pogoni nad zeszłorocznym
mistrzem dolski — Polonią 2:1 (1:0). Dru-

gą niespodzianką był femis Pogoni z KSżO
2:2 (0:1). Ejektryezflóić natomiast swa

spotkania wygrała i usadowiła łią bez-

walk o mistrzostwo
RUDA A

Marymont — Zyrardottłanka 2:1 (1:0).
Mecz siał na doić słabym poziomie,

2yrardowiahka jest wyraźnie zmęczona

rozgrywkami • finałowymi klasy 6. Mary-

końcn i wygrywa na punkty,
Walka Dormowieza a Wiklinskim w

pólśredhicj należała również do do»

łirycłi. Wiklińsiki 6Wą lewą punktuje bly

Młodzież Warty pokonana
Liedlkia remisuje z Knspercznkiem

Werdyktu. Siikudlarek w II starciu po- .

Medł raz do „9" na deski, a drugi raz

przy „3" przerwał liczenie gong. Wal-

kę 0gh>B*0tl0 jako nierozstrzygniętą.
W średniej spotkanie między Sutzy-

czakiem (W) i Kupczykiem zakończyło
się również wynikiem remisowym. W

półciężkiej Jarysz (W) uległ w II star-

ciu przfcz t. k. o . Gładysiakowi, a w

ciężkiej Duda (W) wygrał W III starciu

przez k. 0 . X Grzelakiem.

POZNAŃ, 5.9 (Tel. wł.). ŻŹK (Po-
żnań) — Warta 9:7. Pierwsze Spotka-
nio o drużynowe mistrzostwo W boksie

PÓZB pomiędzy Wartą i ZZK, zakoli-

cayło się zwycięstwem poznańskich ko-

lejarzy w stosunku 9:1. Warta Wystąpi-
ła w zupełnie odmłodzonym składzie. O

ile poziom w wagach lekkich był zada-

walający, to niestety, w ostatnich dwóch

wprost kompromitujący.

Sensacją dnia była walka Kasperczak
— Liedtke. Obaj mistrzowie polscy,

pierwszy seniorów i drugi juniorów, j wpgi g « %

spotkali si( w tym sezonie po raz dru-1 2iOlkOWSKl

gi i po raz drugi ich wfclkfc dał* wynik,

remisoivy. W pierwszym starciu prze- CA||y|n
wagę miał Kasperczak, a od II r. wal- TM

cWT ftHibltnle Liedtke umm 'if re> tI> |U|

winiowafc, zapewniając sobie dobrą W wSIłUWW

końcówki wjiiik fetuisowy. , •| s adbędzi,- aę w Moraw-

W koguciej Turlecki (W) po thao^, gkl(j 0slfjwrfft Meet Mpajfljfczy pomię-
tyeaaej walce wygrał pr«* k. ze j ^

CSR 4 Wtiratni. Polski Związek
Stfugarkitm. W piótkawej Sżjaianśkl j Atletyeztiy ofczjtnał zaproszenie, aby

(W) zapewnił sobie jnź w I r. «wysię-, ggwady tfe ^dziewał polski sffol» mię-
stwo aad Maciejewskim, swydetaJtęl dgynafodowy^^ Waeław Ziółkowski,
ostatecznie spotkanie różnitą cohhJ' -

w historii polskiego sportu Atletycz.
nego jest to pierwszy wypadek powoła-

po przerwie ze Strzału Obłąkowsklego W
czasie zamieszania podbramkowego. Go-
icie mieli jesżcże kilka okazji Zdobycia
bramki, nie umleil len jednak.- wykorzy»
stać, bawiąc się na peiu karhym, miast

strzelać,
Z%ycięską bramkę strzelił główkę Ol-

szewski (28 min.) po rzucie wolnym egze*
kwowanym przez Cybulskiego.

Wyróżnić na)eży Rylskiego (Marymont) I
Oracza (Żyrardowlanka).

Pałania Ib ** Pogoń (Orodiłsk) lii (lii).
Gra szybki, na niezłym poziomie. Re-

zerwa Polonii Okazała się równorzędnym
przeciwnikiem dobrego zespołu gałel. Wy-
nik remisowy, byłby lepszym odzwiercie-
dleniem przebiegu zawodów.

Pokonani wystąpili w składzie osłabio-

nym brakiem zawodników wztęlyeh da

drużyny ligowe) (Szczepański, Łabenda,
Jaskół). Zabrakło równleł Szczepaniaka,
Przygody I Wujka, którzy wydaje JLĘ fre-

zygnbwalt 1 gry.
Prowadzenie dla zwycięzców zdobył w

19 mm. Niewiadomski. W 24 min. Wyrów-
nał Brzozowski II

szukało idkaiu kandydata na mistrza o krę-
gu i nie znalazło, CoprawdS kierownik

sekcji znał terminarz, lecz Syrena na boi-
sko się nie stawiła 1 sędzia Gfóhowskł

odgwizdał zawody. Klub Spbrtowy Pra-
cowników zarządu Miejskiego nie jest zna-

ny W Zarządzie Miejskim (adnotacja na

kopercie).
Ruch — Okęcia 1:0 (t:t).
W pierwszym meczu kwalifikacyjnym, ro-

zegranym w Piasecznie zwyciężył Ruch,
Przez cały czas zawodów zdecydowaną

przewagę posiadało Okęcie, zawiedli jed-
nak jego napastnicy, którzy nie umieli

wykorzystać zdawałaby się 1OO procento-
wej okazji. Gra ładna l spokojna.

jedyną bramkę meczu zdobył w 72 min.
bramkarz Ruchu z rzutu karnego za rękę
obrońcy ókęcla Nowtsza,

KLASA T

Zryw (Warszawa) — (parła 0:i (1:0). za-

wody upłynęły przy nieznaeznsj, łee*

stałej przewadze Zrywu, Sparta wystąpiła

Mirków (Konstancin) — Kiektrytineić Ó:J
». o . Drużyna Mirkowa, jako pfółSSt prze-
ciw zawieszeniu aż siedmiu zawodników

przez komisarza WG I b Beilejewskiego
nie stawiła Się na boisku na mecz t war-

szawską Elektrycznością.

Wyniki II dnia: PagOft (Kai.) — Polonia

(Byt.) 2:1 (1:0). Bramki dla zwycięzców
zdobyli: Precel i Kałuża, dla pokonanych:
Kowalski.

AZS — Cracovi* . 8:0. W meczu o utrzy-
manie tlę w tldźfe gospodarze, będąc ze-

społem lepszym, zdołali-'zaledwie zremi-
sować.

Slektryczność — KSŻO S:S (2:1). Zasłużo-
ne zwycięstwo mistrza Warszawy, dla któ-

rego bramki zdebyll: Karpiński 3, Gum-

kowski i 2guda po 1. "la pekonSflyif»: Kii-

rys2iBul1..
: Pogoń — SZO 2:2 {8:1j. - sia^kj tfja tó.

10 uzyskali: MaciejćwSifi i' Kie-yii.
Ppgoni: kśłUżą i Śędzjiior^- r

;,•

Elektryczność — Ctfcseiiii «:S ferii;.,
ki dla Elektryczność!: Karpińskt i,
kowskl 1, dla pokonany iii: 2,

pałania Azl S:( [tu:).
Po drugim dńiu prowadzi Biski.yarioić

16 pkt. przed Pogonię — 12 pkt., Poło-,
nią—10pkt., KŚŹÓ—5pkt., AZS —3

punkty, ćracovlą — 2 pkt,

O WEJŚCIE DO 1 LIGI

RADÓMIAłC — pfe 9:3

RADOM, 5,9 (tel. wt.). ftademiak — Ptć
9:3 (5:5). Mecz o weJSćie do I Ligi Za*

kończył się spodziewanym, lecz Zbyt wy»
śSkim Zwycięstwem fcadoffllaka. Początko-
wo przewagę maję raćzej goście, którzy
w 1 ptolowie prezentowali Się doditriió:
RadOrriiak dopiero po pierwszym gblU,
zdobytym przez Gniewka z przeboju, zdo-

był przewagę w polu i od tej chwili gra

tdCZyia Się ,na pdłóWie góści, którzy tyl-
ko nielicznymi wypadami przedostawali
•lę na pole góspodarZy.

Po pauzie Radomiak optndwal zupełnie
boisko. Bramki dla Radomiaka zdobyli:

bez Orłowskiego, co znacznie odbiło się ! PyZiak 4, Gniewek i GZScher U po 2, Po-
na grze ataku. W Zrywie zagrał rćzewo-1 szytek 1 dla PTC: Kurowski, Zuber I jed-
wy bramkarz, który jednak zasłuży) na

1
na samobójcza.

jednę z lepszych ocen.

3edynę bramkę strzelił w 80 min, Przy-
byłowicz z niespodziewanego wypadu.

Wyróżnić należy Chodyrę I Walaska

(Zryw) oraz Przybyłowicza l.Lilię (Sparta).

zwycięzcy nie wykorzystali rzutu karne*
go (70 min.) . W czasie meczu miał miej»

Po przerwie Gawtńskl w 1S min, strzela sce b, nieprzyjemny wypadek. W li mf-

drugą bramkę dia Pogoni, Wozniak 1 rzu.

tu weinego (1S min,) powtórnie wyrów-
nuje. Wynik spotkania Ustalił w 31 min.
Stawicki równieZ ż rzutu wolnego.

JKi - Gwardia 3;1 (3:0).
Niespodziewana poratka dawnego Gro-

chowa. Pokonani zagrali jeden z najsłab-
szych łWyeh młczów w tym sezonie. Za-
wiedli przede wszystkim Stykowskl, Ma-
tuszkiewicz I I Kalinowski.

Poziom zawadów b. niski.
Zfliet legia Ib 1:1 (i4).
Niezasłużone zwycięstwo gospodarzy.

Znicz wylosował boisko z wiatrem I uzy-
skał znaczną przewagę. Już w' 5 min. za

rękę Florczyka na polu karnym sędzia po-

dyktował rzut karny przeciwko legii, za-

mieniony pewnie na bramkę przez Hebla.

W 4d min. lędtia zbyt poehapnta

mniej 6 pkt. W lekkiej Ratajczak (W)
spotkał się a młodym Wojtkowiakiem.
Po pierwszych dwóch rundach, w któ- «%•*«» ł j — — —=.-7. -

rycli Ratajczak mirt lekką przewagę, B»4!»- P
- Ziółkowski, jak wiadomo, <-d- J 2aw0dnikl6m legli Krzymowskim, który

nucie po zderzeniu bramkarza Sparty Ja'
kubika z Wlażnlakiem (ZtyW) tłrt pierw-
szy uległ kontuzji 1 Został odwieziony
natychmiast do szpitala ze złamaną ka-

setą policzkową.

3ędzlówał dobrze Turćzynskl.

W przedmeczu, rezerw wygrała również

sparta w wysokim stosunku 4:0 (5:0),
Bramki: Kubieki (3), Grane (2) 1 Jędrzej»
czak (1).

Wilanów — Wnga (Aarwołln) »<l (t:S).
Debiut bsmamlnke b klasy wypadł lepiej
nlł dobrze. Bsgatym łupem bramkowym
podzielili się: Pawłowski (4), SmOIłńSkl

(3), Kędzierski i Drewniak po Jedne],

SędzlowaJ^suchcekl.
W przedmeczu rezerw wygrał równleł

dyktował drugi rzut karhy ta nastrzelonę .„ ." »»8«. równie:

rękę Sikorskiego na ilntl pola karnego. ,

WlIan6w w ,,0,unku 7:1

Wojtkowiak w 1U starciu prieszedł do

ataku, a nawet na chwilę rzutił Rataj-
«uka tu deski. Naizym zdaniem, nie

starczyło t* jednak na wygranie walki

pite* Wojtkowiaka.
f^|d awój wyrównali sędziowie w

pńUYedniej, daj|c Sfckudlarkowi (W)
remis w walce * Każmicrczakiein. Na-

wet dwa napomnienia u nieczystą wal-

Kf uie wyrtarczjły IM wydanie takiego

tliósł poważny sukce? międzynarodowy, już do końca meczu nie powrócił na bot

cdobywsjfc I nagrodę w Zagrzebiu ja-
ko s;dtla.

W >wi|tku * meczem C3R — Węgry
Związek Węgierski przekłada termin o

trzy tygodnie później meczu zapaśnicze

go Wrocław — Budaprsęt, mającego od-

być się we Wrocławiu w dniu 11.9 oraz

mcci Warszawa — Budapeszt w dniu

144 x Warszawie.

Sko. Zachodzi obawa poważne] kontuzji,
legia grała w 10-kę.

Po przerwie gotćle, grając t wiatrem
zdobywają przewagę I strzeli]* honor*

wę bramkę pnez Sikorskiego (32 min.) po

prtaboju. (
Wyróżnij , należy bramkarza pokonanych

Kerdena. Sędziował Majorak.
Bramki: Majewski (2) I fronezyk (1) dla

Legli oraz Szymczak (2) dla Znicza,
lednoit (tabUnlac) — Syrena «. o.

Zawiadomienia e maezu dwa tygodnie

Sramki: Malczyk (2), Szymański (4), Gil
(1). Honorowy punkt dla gości zdobył Bo-

gusz. Sędziował Walendzik.

Naprzód (lr«lrt*w) - łtiwąblllk (Mi-
lanówek) 1:1 (0:0), Wynik remisowy krzyw-
dzi zespól goifil, któriy swą grę zasłu-

żyli na zwycięstwo. Iramkl zdebyll oty>
ra dla Naprzodu I Bębenloc dla Jedwab-
nika. w wyniku bójki na BOUKU znaiazłi

się pubiicznolć, usunięta dopltro orz«f

wezwaną na pomoc milicję, Do poziomu
zawodów dostosował się również sędzia
związkowy Iwanowski, dyktując za faul
zawodnika Naprzodu na graczu golel na

środku boiska rzut karny przoclwko Jed-
wabnikowi.

Kandydat do reprezentacji. Miller (PTC),
wyróżnił się grą faul i nlesportawym Za-
chowaniem się na boisku. Został też

przez radamską publiczność wygwizdany.'
Sędziował major Masinko z Bielska. Wi-

dzów 4 tys.

CZĘSTOCHOWA, 5.9 (Tel. wł,). W meczu

o wejście do I-ej ligi gdańska Lechia
odniosła trzęsło z kolei zwycięstwo, bl-

ięe tym razem Skrę 3:1 (2:0), Bramki dla
Lochii zdobyli: Gwoździk 2 i SkOwrońikl
1. 3edyny punkt dla Skry zdobył Bulakl.

Zwyeięslwe gości zasłużone. Lechia

grała lepiej technicznie i miała w polu
przewagę. W Skrze zawiódł KompietnlS
atak.

sędziował obiektywnie p. Błaszczyńskl
ż tbdżl. Widzów 9 tyj.

niE Mhnte

gcflKgsłcrsktm

0» pkt >t br.

1) Lechia 3 '6 i 11(3
2) Szombierki 1 2 9:0 ,

3) Radomiak 2 2 9i6

4) Skra 1 0 1:3

5) PTC 3 0 5i23

WROCŁAW, 5. 9. (Tel. wŁ) W

dtMii dzńisiejezyiti rozpoczęły się na

Dolnyim Śląsku drużynowe mistrzost-

wa boksersŁie klasy A, które poprse-

dzone zostały sensacyjnymi wydarze-
niami.

W Wałbr*ydiu prżed mccisem IKS
— Górtiłk tti^ej pleśelaeae GóiMika:

Stclinftdl, Dottiilitidk i Michalak—«o-

stall w doiiiu ai-t»r,tiowBMi pwtei rze-

Jc0!M5*h (mtkcjflmrhiw.y MO i wy-

j>rowttii/&iij na dwoiizec, w celu wy-

wilealcttia do Gdyni. Na dworcu ud»»

»ło się Dottliillfikowi Kliiec do ftlitlSW

i Miwittdottlić iojtę drugiego Mtrfcy.

Jitaiiego — Mścltnlaka
^

o wypadku.
Kiedy kobieta ta zaalamiowała klłifc

„GóHnik", ktriry k kolei ewfódł df

do Mo, na dwowcc aoetali Wyisłauł

1'zuołiywiled /umkeióiwriiiisae, W mo-

iticuwe zjawlciiia elf nialicjanłów DA

ctncjl, t«Jcłiuili!«y oaobdey ktołałi

«biec. Plęścitttóe jwsioMittli yt WA

hrz^ltu, ale spóźnili się na wagfi

Tajemniczą spraivę wyświetli nie-

wątpliwie Wrocławski OŻB.
Mecż zakończył się zwycięstwem IKS

nad osłabioną drużj-ńą' Górnika 12:4.

W dfUgiin hleCzu, który odbył się
we Wrocławiu, Pafawag pokonał Od-

rę 13:3. Również w tym wypadku n*

ssll iawodftik Odry, Deltia&ikł,
lofctał wywołany przez nietni-

ny«h ludzi i więcej nie {pOwróeił.

WROCŁAW — GDAŃSK 5K)
WROCŁAW, 5.9 (Teł. wł.) . Na sta-

diotlie Olimpijskim oilhjł. się zflees pił-
karski fc cyklu rozgrywek o Puchar

LIGA SZCZYPIORNIAKA I
Ziem

Odzyskanych, w którym Wrocław

( KRAKÓW (Tel. wł.) . Rozegrany w Kraka- pokonał Gdańsk 5:0 (1:0). Goicio grali
wie mecz, o mlstizosiwo Llfli szuzyplbr-1 bez /.awudnlków Lłrliii, która .walwy-

syrtv jr ła- ^^60.:
sly" w stosunku <:2 (2:1). ,: spótlWM tnieli przez cały czas zdecy-

Mccz rozegrano w czesie bardzo silne- tłowanę przewagę, zdobywając bramki

go deszczu. Obie drużyny grały b, ostro, przei Borka 4 i Bożka 1.
Przód przerwę Idolyła ,,WIKa" dwie d;

bramki ze strzałów Kewalówkl, „Craco- !H««i<»Wal ilijn Sznajder JlOprawnie.
via" zas jednę ze striaiu. Molthora. Po Widitów 10.000.

przerwie orzewac^ „Wisły" wzrosła I . . . , .

- j-
wyraziła .h, dalszymi czterema bramkami. I

Z W8lwem ,ym wrocJa " innic ^

które zdobyli; Krakowski... Tallk I Kowa- ' .Mi 12 pkt. i zapewnili sobie zd jbyt!>«
lówka —

po 1-ej. Orugę bramkę dla „Cra-! Pucharu Ziem Odzyskanych.
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Dzień pilskich lekkoatletów,
" '

im zapomniał zarząd W.O.Z.L.A. '

PRZEGLĄD SPORTOWY Sir. S
Str S

LEKKO ATLETKI polnie .nie są w

. złej formie. O tym dowiodły za-

wody niedzielne, rozegrane m stadionie

W. P. z okazji diwi PZLA. Na stadio-

nie policzyliśmy członków zarządu
WOZLA na palcach. Zjawiło się między
innymi i dwu sędziów, którzy ««sługują
eo najmniej na miano bohaterów war-

ezawiskiej lekkoatletyki. Dlatego też wy

mieniaimy idi z nazwiska: Sidowsfei i

Giertowski.

Opóźnione przybycie startera, Janko-

«deoego,. jert ueprawdedlirtvmotne, bowiem
ma on w domu ciężko chorego syna.

GDZIE JEST KOMISJA TRZECH?

Bardziej jednak zadziwiająca niż

wsaysłkie te niedociągnięcia była nieo-

bemoeć aa zawodach członków komisji

Wieś ruszyła f
1000 zawodników

iva slarcie
Około 1000 zawodników z 27 ze-

społów wzięło udział w lekkoatle-

tycznych Igrzyskach Lodowych Ze-

społów Sportowych woj. warszaw-

skiego, rozegranych w niedzielę w

Łomiankach.

Zwycięzcy, uzyskali następujące wy-

niki : 100 m
— Trębiński 11,6, ka-

la — Firląg 10,69, w dal — Gawkow-

słri 606, wzwyż Gawkowski 151, 2500

m na przełaj Knjawski 7:33,3.

trzech PZLA. Czyay tj*h penów nie

obchodziły wynild ^^ pe^wasentaB-

tek przed Balkaniadą? Czy&y „de byli
ciekawi, co zmieniło w polskiej lek-

koałletyce kobiecej po dwutygod^owym
ob o, sie na Bielanach?

Obozowi,cze zgodnie z aaproszemiewn,
które opiewało na godzinę lfl-tą, nie wi-

dząc nikogo z Jtompętentnych" wzięli
się do roboty sami. Trenerzy Gąeeow-
sŁi i Wa-rchaWski pokierowali zawo-

dami.

NOWAKOWA 534
Na uwagę zasługuję wyniki skoku w

dal. Nowakowa po przekroczeniu pierw
szego skoku w drugim miała 530, a w

trzecim 534.

Stale poprawiająca się Gembolisówna

ustanowiła nowy rekord życiowy 528.

Odległość tę uzyskała dwukrotnie. Trze-

ci skok (pierwszy z kolca) wynosił 508,
00 świadczy o dużej regularności ślą-
zacaki.

Moderówna miała kłopoty z rozbie-

giem i o ddała "tylko jeden dobry skok—

482. Brockówna zadowoliła się skokiem

467.

|W KULI POWYŻEJ 11-STKI

. Dobrze wypadła i kula, którą dwie

zawodniczki pchnęły ponad 11 m. Bre-

gukuika może osiągnąć znacznie większe
odległości, to samo można powiedzieć
1 o GieśLikównie, której praca w kole

była kompromitująca (nie należy zapo-

minać, że zawodniczka ta ma sa sobą
obozy).

W pchnięciu kulą próbowały swych
sił Gembolisówma i Moderówna. Egza-
min pnzed trójbojem na Bałkaniaidzie

Jubileuszowe mistrzostwa
kolarzy Związku Radzieckiego

MOSKWA (Obsł. wł.) . W Moskwie

rozpoczęły sią XIV mistrzostwa kolar-

skie Zwiąaku Radzieckiego. V zawo-

dach ocxestaiezy 150-ciu kolarzy, repre-

zentujących drużyny s£t zbrojnych
ZSRR, aeąpoły związków zawodowych
•raz „Dynamo" i „Spartak".

Tegoroczna mistrzostwa zbiegają się z

jubileuszem 25-lecia istnienia Związku
Kolarskiego ZSRR, który —

w r. 1923

—. serganiz«ywał pięrwsae mistrzostwa

ladarekie. "

w jwerwacym dniu ^zawodów rozegra-

ag dwa. i^ścigi sensowe W konkurencji
męskiej na dystansie 100 km i w kon-

kurencji aeńakiej na dystansie 30 km.

Obydv a wyścigi zakończyły się sukce-

sem kolarary „Dynamo", którzy zajęli
)iiu"iiwi —if jwr« w konkurencji druży-
mmrej.

W wywcign na 100 km startowało 87

lawnrlnil nir, z których 13-tn ukończyło
w czasie poniżej 2t50 godx. Zwy

Rumuni

zaprasza ją
15 lekkoatletów

Romana chętnie powitają na między-
narodowych zawodach w <łn. 11 . 12

waHtóuitt «bok imiennie zaproszonych:
Moiderówny, Nowakowej, Wnjsówny,
Łomowefciego, Kiszki, Adamczyka i Gie

rutty jeaoBBe 8 polskich eawodmików.

Tę ówetnkę pozostawiono do uznania

PZLA. Najwiękaj» szanse na wyjazd
maję: Dobrzańska, Hejducka, Gemboli-

eówna, Sinoracka, Lipski, Morończyk,
Kuźmicki, Rutkowski.

ciężył Dżarcans (Dynamo Ryga), prze-

bywając trasę w 2:42:08,9 godz. Czas

zwycięzcy jest o 10 sek. lepszy od le-

kordu ZSRR na tym dystansie, który
należy do kolarza litewskiego Lassi.

W wyścigu szosowym kobiet na dy-
stansie 30 km zwyciężyła znana zawod-

niczka Larionowa (Dynamo — Mosk-

wa) w czasie 52:01,3 min.

Bombardierzy
z Szamotuł
Al/ą II.C.K

POZNAŃ, 5 .9 (Tel. wł.). Niespodziankę
zakończyło się spotkanie bokserskie o

drużynowe mistrzostwo okręgu poznaA- j
skiego pomiędzy beniaminkiem A klasy
Szamotulskim KS i HCP z Poznania. Mecz

wygrali bombardierzy z Szamotuł 12:4. j
W musze] Bacerzyk (Szamot.) ulsgł na I

punkty Frąckowial^Jwi; w koguciej Siup-
ka (Sz.) wygrał przez poddanie się Wer-

nera w II r.; piórk. Pikusa (Sz.) zdobył
punkty walkoverem na skutek nadwagi
Woźniaka. W walce towarzyskiej- Pikus wy

grał w III r. przez k. o. Również przez !

k. o . zakończyła się walka w lekkiej, po-

między Stachowiakiem i Kominkiem. Zwy-
ciężył Stachowiak. W półśredniej Siemień-

ski (Sz. zremisował z Jezierskim, Średnia
Krauze (Sz.) po kilku mocnych prawych
posiał na deski Kaczmarka, który dał się
wyliczyć. W półciężkiej Turek (Sz.) zre-

misował z Raczyńskim, a w ciężkiej Ja-

drzyk (Sz.) znokautował w I r. Szpringera.

nie wypadł tragicznie. Wyniki w grwii-
cach 9 m nie wpłyną chyba na obnaże-
nie szans,, w trójboju, bo obie meźle

skaczą i biegają.

Sinoracka rzucała, kulejąc. Osiągnęła
w oszczepie 38,07, e« przy braku kon-

kurencji jest zupełnie zadowalające.
Dobrzańska jest nienasycona. W trzech

rzutach osiągnęła tylko 35,60, w trzech

pozakonkursowych „męchnęła" dyskiem
37j27, a gdy zaczęła rzucać z głuchonie-
mymi zbliżyła się do 39 m.

Pankówna po praestawieniu jej na

styl na obozie była bezradna tak w

kuli, jak i w skoku wzwyż. Wzwyż sko-

czyła 140 (na treningach w akademii w j
spodniach skakała 143), ulegając Her- 1

downie z tym samym wynikiem. |
Próba sztafety wypadła nieźle, jeśli

idzie e czas
— 51,0. Gorzej było ze I

zmianami. (Słomczewska z Geinboiieów-

ną zmieniły skandalicznie. Najlepiej wy

padła zmiana Brockówny z Moderówną.
W konkurencjach męskich intereso-

wała nas próba Lipskiego na 200 m.

Ozdrowieniec przebiegł dość lekko dy-
stans w 22,7.

STANISZEWSKI WALCZY

Z WIATREM
• Staniszewski, domagający się elimina-

cji w biegu na 15Ó0 m przed Balkania-

dą miał b. ciężkiego przeciwnika w wie

trze. Hamował on zapędy b. mistrza

Polski i skończyło się na 2:04,3 na 800

metrów.

Staniszewski strenował brzuszek i od-

zyskał wiarę w siebie. Poniżej 4:10 na

1500 m może osiągnąć. Mó;iłby może o

•pierś wygrać z młodszymi, ale to nie

miałoby \ pijwu na przyszłość polskiej
lekkoatletyk,

WYNIKI TECHNICZNE:

Kobioty: (

100 m — 1) Gembolisówna 13,0; 2)
Słomczewska 13,3; 3) Brockówna 13,5; 4)
Moderówna 13,6;

w dal — 1) Nowakowa 534; ,2) Gemboli-

sówna 528; 3) Moderówna 482; 4) Broc-

kówna 467;

w zwyż — 1) Herdówna 140; 2) Pasj-
kówna 140; 3) Łodożyńska 130; 4) Pesków-

na 130;

kula — 1) Bregulanka 11,67; 2)_ Cieślewi-

czówna 11,02; 3) Tkaczyk 10,88;'
dysk — 1). Dobrzańska 35,60; 2) Pesków-

na 30,29; 3) Piotrowska 28,93;
oszczep

— 1) Sinoracka 38,08; 2) Pesków-

na 28,90; 3) Tkaczyk 26,54;
4X100 m — Reprezentacja — 51,0.
Męiczyinl:
,200 m — 1) Lipski 22,7; 2) Milewski 23,4;,
MO Sn — 1) jStaniiiewskl Dfo--

braczyński 2:08,5;' ' "'"'i 1 ""O >•• -• ;'
' -30SQT m — 1)" Śmigielski 9:44,; 2) Gru-'

Nowutcowa z zainleresowanim przysłu-
chuje się dyskusji trenerów Gąssowskie-
go i Warchałowskiego (w okularach)

-BARTALI I COPPI ZDYSKWALIFIKOWANI

RZYM (Obsł. wł.). Dwaj czołowi kolarze

włoscy Gino Bartali i Fauslo Coppi zo-

stali zdyskwalifikowani przez Włoski Zw.

Kolarski na przecięg 2-ch miesięcy. Powo-

dem dyskwalifikacji były nieporozumienia
między obydwoma kolarzami w czasie

wyiclgu kolarskiego o mistrzostwo Świata
w wyniku których obaj zawodnicy wyco-

fali się z wyścigu, przekreślając szanso

drużyny włoskiej aa zdobycia zwycięstwa
1

w klasyfikacji zespołowej.

Ifarszaira
Praga
Brna

Rewanżowe spółkami e lekkoatletów

Warszawy i Pragi zostało przez Czechów

rozszerzone do trójmeczu z udziałem

Brna.

Projektowany początkowo rewanż 26

września zależny jest od terminu, w ja-
kim odbędzie się Bałkaniada. Władze

WOZLA skłonne są rozegrać spotkanie
w drodze powrotnej, z Bałkaniady.

Ihiumni
nie stoją
w miejscu

Ostatnie wyniki lekkoatletów rumuń-

skich powinny wywołać popłoch w na-

szych szeregach. Oto one:

110 m pł. — Duniitrescu — 15,4; 400

m pł. — Kiss L. — 55,4; 3.000 m z

przeszk. • Firea — 9:38,2; 100 m Lupsa
— 10,8; wzwyż Soeter — 185; kula Gu-

rau
— 14,53; dysk Raica — 45,29.

Lekkoatleci
na odbudowę
If^rSZttWI/

12 września mają się odbyć w War-

szawie wielkie zawody lekkoatletyczne,.
1

z których dochód ma być przeznaczony :

na odbudowę Warszawy. Sądizić należy,
że takiej imprezy stołeczni zawodnicy I

nie zlekceważą. |
Gąssowski uczy prawidłowej pozycji przed Wyrzutem Cieślewiczównę. Obser-

wuje tę czynność Pankówna Foto Franckowiak

Pm tarnowski nie łaskaw
Gciań&k; z Poznaniem

POZNAŃ, . 5.9 • (Ttel. , Włi).,
spotkanie lekkoatletyczne PoznaA —

Gdańsk w konkurencji seniorów przynio-
sło tyrtn razem zwycięstwo zespojowi

Rewanżowa . że- . rzut bslzczępfefn, . gdrio
-

. osiągnął', odle-

głość .52,91" pozostawiając poza' sobą 'po-
nad'- 14

: ' metrów drugiego 'zawodnika.

Trzecia konkurencja, która stała się jego

gdańskiemu mimo- braku olimpijczyka Ło- ^Opem to rzut kulą coprawda wynik 12,32
mowskiego. ~

: ' :

OBÓZ W OLSZTYNIE ZAKOŃCZONY

MĘSKI obóz lekkoatletyczny przed
Balkaniadą został niespodziewa-

nie zakończony w Olsztynie w ub. ty-

godniu. Okazało się, że zawodnicy nie

posiadają dalszych urlopów i Morończyk
nie był w stanie prowadzić treningów
aż do , chwili wyjazdu na Igrzyska,* jak
to było przewidywane.

Obawiamy się, że w tych warunkach

nie może być mowy o należytym przy-

gotowaniu do Igrzysk.
'

m nie jest żadną nadzwyczajnością, lecz

z drugiej strony Walczak rzuca bez ja-
kiogoicolwiek opanowania stylu. Drugim
zawodnikiem który sprawił miłą niespo-
dziankę to Ohnsorge. W skoku w' zwyż
zawodnik ten osiągnął swój rekord ży-

ciowy 1,76 a w skoku w dal 6,30 m. -W

konkurencji seniorów zwyciężył Gdańsk

86:68 w konkurencji juniorów zaś Poznań

50:42. Wyniki techniczne były następujące:
. ... i Seniorzy: 100 m — 1) Mach (Gdańsk)- —

poznańskich przyto^ć można fakt, że „ sek Badowsk! <Poznań) _
nA sek

reprezentacja Poznania wystąpiła bez K(||B! Krzyżanowski {G) _ „10 m

swych asów Rutkowskiego I Stawczyka w (p) _
m 4M m; Mach (G

biegach krótkich oraz Nowaka w rzutach ^

se|f _ 2J p,ichciński (G) _ 53 sefc. w

i nie pomogły nawet największe wysiłk., dBl. 1} Hoffman (p) _ SĄS m 2) Skal-

Karola Hoffmana, . który zajął 4 pierwsze banijJ p _
m 800 m: 1) Kubera

Łomowski obrażony, że mial nocować na

czystym polowym łóżku, na którym jak nas

zapewnił kierownik drużyny gdańskiej Zie-

liński spało się wszystkim innym zawód- ]
nikom b. dobrze nie stanął na starcie, ,

lecz był tylko widzem na trybunie. Wi-

docznie Łomowskiemu uderzył start na
'

Olimpiadzie w Londynie do głowy. Na

usprawiedliwienie porażki lekkoatletów

miejsca. Słabą formę' wykazali dwaj mi-

strzowie Polski Skalbania i Paprocki. Obaj
przegrali swoje konkurencje. Skalbania w

biegu na 110 m przez płotki dał się wy-

przedzić Krzyżanowskiemu a Paprocki
przegrał w skoku w zwyż do Skalbani.

O ile w konkurencjach seniorów uzyska-
no wyniki raczej przeciętne, to napawa-

ją nas nadzieje odrodzenia się lekko-

atletyki w Poznaniu wyniki w konkuren-

cjach juniorów. DobrZe zapowiadający się
dyskobol Walczak — Poznań ustanowił

wynikiem 53,22 nowy. rekord Polski w rau-

cie dyskiem dla juniorów. Wygrał on tak-

1)
(G) — 2:04,5 min., 2) Nowak (G) — 2:04,5
min. Tyczka: 1) Frost (G) — 3,40 m, ,2)
leitgeber (P) — 3,20 m." <X,M m: V

Gdańsk — 44,7 sek., 2) Poznań — 44,9 s.

110 m pł.: 1) Krzyżanowski (G.) — 16,3;
2) Skalbania (P.) 16,7; w zwył: 1) Skal-

bania (P) 176; 2) Paprocki (P) 171; 1500 m:

1) Mańkowski (G) 4:11,6; 2) Kubera (G)
4:14,8; trójłkok: 1) Hoffman (P) 13,79.; 2)
Krzyżanowski (G) 13,75; bisg 5000 m: 1)
Kielas (G) 15:59; 2) Plotkowlak (P), 16:04:

dysk: 1) Hoffman (P) 40,35; 2) .Krzyżanow-
ski (G) 39,30; oszczep: 1) Hoffman . (P)
46,69; 2) Krzesińśki (G) 43,44; sztafata

olimpijska:. .1) . Gdańsk 3:33,3; 2) PoznaA

3:43,4.' "'
-

' ' '•' ' '• 1 .)

luniorzy: 100 m — 1) Wolniewicz (P) —

11,3 sek., 2) Mach II (G) —11,9 sek. W

zwy i: 1) Ohnsorge (P) — 1,76 m, 2) Gru-

dziński (G) — 1,65 m. Kula: 1) Walczak

(P) *— 12,82 m, 2) Ohnsorge (P) — 12,54
m. 300 m: 1) Adamczewski (P) — 40 sok..,
2) Henkel (G) 40,9 sek.; 1000 m:'l) Antoi

(G) 2:52; 2) śmfechalski (G) 2:53,1; dysk:
1) Walczak 53,22; 2) Piórkowski (G.) 48,34;
w dal: 1) Ohnsorge 632; 2) Piórkowski 615;

oszczep: 1) Walczak 52 91; 2) Henkel 38,0S;
tX100 m: 1) Poznań 46,5; 2) Gdańsk 47,4.

W rezultacie Gdańsk wygrał w kategorii
seniorów 86:68 pkt.

Juniorzy . Poznania zwyciężyli Gdańsk

50:42 pkt.

Warszawska Gwardia

trenuje
Katowicami

KATOWICE, 29.8 . (tel. wł.) —. Bok

serzy warszawskiej Gwardii trenują
na obozie w Muchowcu pod kierow-
iirłwem treaera Wrzoska. Z na>i,fch
slarych znaiomych widzieliśmy Pato-

rę, Sobkowiaka, Kbmudę, Kolczyńskie
¢0- i Archadzkiego. Zawodnicy są w

dobrej formie,

Przez prasowa knieje
csosy,

kiedy to w pismach trzeba

było staczać homeryckie boje, by
luyskać miejsce dla kilku wierszy o

sporcie, mdeżą — •« szczęście — do

tespontrień z zamierzchłej przeszłości.
JT mi nadto szerokim wachlarzu

współczesnej prasy polskiej, od dostoj-
Mydfc centralnych organów po przez ty-

godniki i tygodniczki do skromnych
bwUtynów — dział sportowy stał ńę
pełntmpraumionym obywatelem. Może

mm to tylko cieszyć, o ile nie stoję się,
•k In enem harców zarozumiałych gra-

fomanów lub łowców bezpłatnych bile-

tów.

JAK TAM KOLEDZY OD DUCHA?.

Wrocławski kongres intelektuali-

stów był wydarzeniem dnia, wy-

kraczającym daleko pozo granice Pol-

ski. Nie dzkenego, że czołowy publicy-
stm ,JSzpUck" poświęca mu w numerze

x 5. IX. pełną swą uwagę.

Przy okazji dostaje się też Mika szpi-
' lek prasie, która pomieszała nazwiska,

htdzi i tematy, dyskredytując obsługę
sprmcomdawczą.

C* m« to wspólnego ze'sportem?
Autor artykułu Jan Szeląg tak kończy

mdje «wagi;
To wszjnstko o-czypriecie nie km ś*d<

nego wpływu na znaczenie Kongre-
su, które przewyższa wszystko, «•

nieudolnie można o niin napisać. Ale

chodzi o to, by tej nauki nie zmar-

nować. Gdyby' dzaewrikonz aportowy

pojechał na OMmpiadę i pisał -takie

sprawozdania, marny by był jego los.

A przecież Kongres wrodtaweki to

więcej niż Olimpiada.

Z tego wniosek, ie trzeba wyŁsatał-
oić typ dziennikarza od spraw kultury,

• jak się wykształciło dziennikarza spor

towego. Bo przecież okazało 'się, źe w

dziedzinie intelektu więcej niepoouer
nie mamy do pokazania niż w «por-

cie.

O którym to zawodniku można po-

wiedzieć, że jest Borejszą, noezego bo-

ksu, albo Dembowskim naszej lekko-

atletyki?

PRZYSZŁA KRESKA NA PREZESKA

•mjo, doczekaliśmy * preze-

11/ Jem Borejszą, ie wyniesiono go na

piedestał sławy ringowej, a tok bmdso

w toku 1945 bronił PTM* uwikła-

niem go w jakieś historie sportowe!

Nie dziwimy się zresztą Janowi^ Szelą-
gowi, ie ma tak dobre pojęcie * dsioru

nikorzach sportowych. WytUKCsy bo-

wiem obrócić kilka kartek ,JSzpilek" by
natknąć się na Kazimierza Rudzkiego,
który dał przykład jak można w sposób
dowcipny, inteligentny i kulturalny
przy pełnej znajomości rzeczy mówić

„niepoważnie" o poważnych zagadnie-
niach sportowych.

U NIEGO. INACZEJ...

UJ ie można o to posądzić innego po-

lu czytnego tygodnika, wychodzącego
w identycznym wydaunictiae.

Leopold — jak przystało imieniu —

grzmi, ryczy, potrząsa grzywą. Jest to

widok niegroźny. Raczej rozśmiesza, jak
ztvykle, gdy mucha chce wydąć się na

słonia!

Całe szczęście, że nasz „lew" w chwi-

lach jasnych szuka natchnienia u swych
trzynastoletnich przyjaciół. Znajduje
tam to, czego nie odkrył w Norwegii,
an$ w leksykonach sportowych.

ANTY LEO-POŁDSKIE WYCZYNY

By wypełnić miarkę powołamy się
na jeszcze jeden poważny organ,

jakim jest katowicka ,,Trybuna Robot-

nicza", gdzie w numerze z dnia 31 sierp
nia w kąciku sportowym „Kibic" znaj-
dujemy artykuł p. fc „Antypolskie wy-

czyny". i

Zacytujemy go tym chętniej, ze wy-

szedł x pod pióra naszego przyjaciela
Jóaofa Ptulkawtkiteo, Mrmm pnynaj

mniej ras w żarciu nie zapłacimy ani

wierszowego, aniyryczałtu, jako że prze-
druk z powołaniem się na źródło wolny
jest od tego rodzaju przykrości.

„Na długim szlaku bojowym Pra-

ga
— Berlin stykałem aę często i za-

stępcą Dowódcy Pierwszej Armii gen.

Pópławddego, generałem Piotrem Ja*

roszewiczem. Nie umiem niestety pi*
sać. pochlebnie, .w tym kąciku ,raczęj
ganię mż chwalę,.ale'gen. Jaroszewicz

to był wspaniały człowiek. Mój tomik

wierszy „Od Lenino do Berlina"' po-

święciłem właśnie Piotrowi Jameoe-

wieżowi'.

I teraz strasznie się- dziwię, że ge-

nerał objął prezesurę Polskiego Zwiąż
kn Tenisowego. Jak to, kościuszko-

wiec? I takie rzeczy? Przecież „Prze-
krój" wyraźnie pisze, że tenis jest
sportem antypo-lskim.

A' tak niedawno uczyliście jeaecze
miłości ojczyzny, obywatelu generale.
Co to się mogło stać?

A możeito nieprawda? Może tenfe

nie jest wcale sportem antypolskim?
Może to po prostu pan redaktor Tyr-
mand ject redaktorem - antysporto-

wym?
Panu Leopoldowi nie wystarczył już

frazee — tenis sportem elitarnym, eks-

kluzywnym, arysteiypatyc/łtyiu. Znacz-

nie Iepiejbrant — antjpoHti,

Chcę przypomnieć, że tenis. , taiężąt
Radziwiłłów' i hrabio w Po tockich nie

dał Polsce żadnej sławy. Polska za-

częła liczyć się w tenisie, kiedy rakie-

ty schwycone zostały twardymi ręka-
mi proletariatu polddego. Jędrzejow-
ska, Tłoczyński, Hebda,' Tarłowski —

dźwignęli tenis polski- na poziom czo-

łówki europejskiej. Zarzuty arystokra.
ty-czności są dziś co najmniej - niepo-
ważne. Czy jest arystokratą .górnik
Polusik, uczeń Licis, redaktor z.-Kra-

kowa Horajn czy fryzjer '
z Biełeka

Rychter? Na pewno nie śę.
' '

Wicemistrzymi Polaki Rudowska po

przeczyłamu grandy Tyrmamda nie
chciała brać udziału -

w antypolskiej
imprezie międzynarodowej. •'

Czołowa grupo' tenisistów polskich
poprosiła mnie o wydrukowanie na-

stępującego oświadczenia:

W przedostatnim numerze „Prze-
kroju" ukazał się artykuł „redakto-
ra" Leopolda, w którym czytamy
ze zdziwieniem, że tenis jest spor-

tem wybitnie antypolskim. Teni-

sisUd i tenisiści polscy protestują
przeciwko tego rodzaju obelgom,
protestuj* przeciwko aapsiciom nie.

odpowiedzialnego pseudo redaktora

sportowego z „Przekroju" i proszą

Zarząd Polskiego Związku Teniso-

wego • iaUrwMicjąi

Jadwiga Jędrzejowska, Irma Po-

pławska, Henrietta Rudowska, W.

Jaśkowiafiówna, . Władysław Sło-

necki, J. Piątek, Beldowski, Walen.

ty . Bratek, Borowczak, Horajn, Ra-

dzio.

Tak to .mocno dudni .wJózefowej stu-

dni. /' ' ''

,

ZAGUBIONA KROPKA

T4j T obec Robotnika" -jesteśmy z pet-
• Ir W • ną ,rewerencją. Nie tylko z racji,
że... Robotnik!. Pamiętamy mu, -iż pier-
wszy. z\ dostojnych organów centralnych
^zniżył.się" do wprowadzenia działu spor

towego. Prowadzi go. do dnia dzisiejsze-
go, . poważnie,. obiektywnie, systematycz-
nie-i uczciwie, za co również należy się
uznanie.

Rozumiemy,. że „Robotnik" dla ,,wy-
tchnienia" prowadzi też rubrykę i,Krop.
ki nad i".. Znalazło- się w niej ostatnio i

„i"- dla przeglądu Sportowego". - Tylko,
że trudno było• doszukać się... kropki.

Piłkarz jednonożny byłby, curiosum

dla laika, w piśmie sportowym określe-

nie zupełnie na miejscu, o tym mógłby
poinformować interesującego się podob-
no sportem pana St. nawet młodzieńczy
przyjaciel Leopolda.

Do humoru potrzebny jest dowcip. —

Wywodzi się on zazwyczaj z głowy. Tym
razem wyszedł z nogi. (t)



SU4 PRZEGLĄD SPORTOWI
Ifr. TT

Będzie ona podstawą i gwarancji! powszechności w. I.
Rok szkolny, który rozpoczęliśmy ma

stać się przełomowym okrętem między
trzyletni? dotychczasową łatanin; i huj
ną przyszłością

Szkoła na polu powszechno^
a c i wychowania fizycznego ma do

•pełnienia olbrzymie zadania. Musi stać

się bazą, na której Polska Ludowa

oprze masowość i powszeeh
no ii.

Rok ubiegły świadczył, że jes* to też

troski czynników miarodajnych, a prze

de waiystkim obecnego ministra oświ*

ty dr. Skrzeszewskiego. Jui w jesieni
1947 roku znalazł minister czas, aby
osobiście wziąć udział w ogólnopolskiej
konferencji okręgowych flzytatorów w.

f. i kierowników nauczycielskich kur-

sów wakacyjnych.

Największa trosk? otoczono szkolni-

ctwo podstawowe, bo tam sytuacja
kształtowała się przed 4 laty wręcz ka-

tastrofalnie przez brak jednolitości pro

gramowej i brak nauczycieli. Czterolet-

nia praca wydziału wych. fiz. w Min.

Oświaty pozwoliła te ogromne luki za-

pełnić już prawie w 60 proc. Metodycz-
ne kształcenie i dokształcanie nauczy-

cielstwa przysporzyło szkolnictwu w r.

1948 — 1420 nowych sił nauczyciel-
skich.

Opublikowanie 1 ustalenie programu

ćwiczeń cielesnych na całą szkołę pod

stawową — było dalszym krokiem na

polu uaktywnieniu szkoły na odcinku

wych. fizycznego.

Niezwykle cennym i celowym posu-

nięcieir było kreowania przy Inspekto-
rach szkolnych — powiatowych Inspsk-
tsruw W. F ., którzy w oparciu o włas-

ny warsztat pracy obowiązani do

udzielania fachowych rad i wskazówek

szkołom i nauczycielstwu ' swojego po-

wiatu. Kontrolowanie powszechności wy.

chowania fiz. w szkołach, troska o to,

by wychowanie fis. w szkołach prowa-

dzone było istotnie i eelowo — jest na-

daniem tych 200 Inspektorów, działa-

jących ji* w terenie. Obsada wakują-
eych 100 miejsc jest w pełnym toku.

Podbudowa zatem powszechności
nauczania i prowadzenia ćwiczeń ciele*-

35.000 trenerów

PO MECZU Polska — Jugosławia

słałem się gorącym optymistą. Dziś

jui wierzę, ie niedługo ruisza piłka no i-

na wkroczy jak się to mówi „iv słonecz-

ną jasną przyszłość". Ba, za parę lat

nie tylko, że będziemy najlepsi wśród

tak zwanych coraz niesłuszniej „amato-

rów", ale nawet drużyny naszej druąiej
Ligi będę jeidsiły za oceaniwygryuia-
ły np. z reprezentacjami Urugwaju, czy

Argentyny conajmniej MI stosunku „1 fi' 1

do kóHra. j
Tek, tak wszystko będzie jaknajle- i

piej!
Czc.~oi bouiem nam brakowało? Nasi j

l • jcze są goni, gdyż nie mają dosta- j

ttcznego opanoutinin piłki, kluby nie

mają dobrych trenerów. Jrden Ku-

ch nr (z) wszystkiego nie ugotuje.
Tymczasem odkryłem, ie posiadamy

w Polsce conajmniej .15.000 doskonałych
trenerów obojga płci (!) wśród których
znajdują się wspaniali taktycy, naukoio

cy znakomici, genialni stratedzy, a na-

wet fenomenalni jasnowidze. Jak po

meczu rozmatvialem i publicznością, to

okazuje się, że wszyscy prsetcidywili
wynik 1:0 i wszyscy z góry wiedzieli,
ie Janik nie jest w formie. A pytałem
chyba z 500 osób.

Znowu na trybunach padał stale grad
znakomitych rad. Z mojej prawej stro-

ny siedząca jakaś pięhrus pani przy kał

dej intertvencji Janika mówiła proszą-

co:

— Janeczku kochany złap! Błagam
nie wypuść — na taką prośbę sam bym
złapał nawet najtrudniejszą piłkę. Wi-

docznie Janik nie dosłyszał.
Obok niej jakiś starszy siicowłosy pan

ciągle powtarzał:
— Przecherka letvą! — a gdy Prze-

cherka właśnie fatalnie tpudłoicał, do-

dał x wyrzutem — a mówiłem lewą
cóż kiedy teraz każdy mądry.

Mój sąsiad siedzący nieco poniżej
imponował głęboką wiedzą.

— Co za rotacja piłki (???)
— Jaki balans'
— Eh... x takim driblingiem.
Inny znowu tłumaczył:
— Parpan teraz powinien podać do

Waśki. Waśko Graczowi. Ałsser musi

się ctfnąć do tył", wypuścić Przocher-

kę i gol penie, gol nieuchronny.
A ponletcaż sympatyczny znawca pił-

ki nożnej montował takie wspaniałe
cltcje przynajmniej ras na trzy minuty,
przeto prosty rachunek pozwala sticier-

dzić, że powinniśmy wygrać 30:1. Cói

kiedy nieznany geniusz siedział dopie-
ro so szóstym rzędzie górnej trybuny i

ani Parpan, oni Alszer nie słyszeli je-
go zbawiennej strategii. •o

1 tylko dlatego przegraliśmy.
Ale to nic! Nie martwmy się. mamy

35.000 trenerón\ gdy nast:pnym rasem

poradzą oni kpt. Alfusmvi ustalić skład

i dadzą parę wstezówek graczom i Gra-

czowi to „drzyjcie Węgry"!
Tak, tak mamy 35.000 trenerów zna-

komitych, brak nom tylko jedenastu do

brych piłkarzy.
Takiej malaj bagatelki!

1KO

Kolarze Warszawy
wygrywają
na Helenowie

tćDź (Tal. wl..) Na torze kolarskim w
'

Malanowie odbył tlą wyiclg amerykański i

Flarami z udziałom zawodników czeskich, '

warizawikich, Owakich i łódzkich. Wyicig
rozegrany był na dyitamla 80 km, przy

czym co 15 minut odbywały się lotn? fi-

nlcza.

Wyścig zakończył się pełnym sukc.cia.7i

zawodników Warszawy. Para warszawska

Kaplak, Siemiński wygrała z różnicą jed-
nego okrąianla.

Do wyścigu stanęły następujące pary:

Stepanek — "Kocvata (Czechosłowacja),
Kartansk — Irunsr (Czechosłowacja), Go-

ląb!ovskl — Kupczak (para mieszana

polsko-czeika), Kaplak — Siemiński (War-
szawa), Napierała — Wrzesiński (Warsza-
wa), Włodarczyk — Targoński (Warszawa).
Bek — Gabrych (Łódi), Nowocrek —

Anart (Śląsk) I Salyga — Leśklewicz (Łódź)
W poszczególnych finiszach zwyciężyli:

Stepenek (CSR), 2) — Stepanek 3) Na-

pierała, 4) Kaplak, 5) Bak, 6) Bak, 7) Bsk,
I) Lciklowlcz.

Klasyfikacja* końcowa przedstawili się
następująco: 1) Kapiak — Siemiński (War-
szawa), 2) Bak — Gabrych (Łódi), 3) Ste-

penek — Kocvara (CSR), 4) Bartanek —

Bruner (CSR), 5) Sałyga — Lalklewicz

(Łódi), 6) Włodarczyk — Targoński (War-
szawa), 7) Napiarala V Wrzesiński (War-
szawa).

Organizacja zawodów b. dobra. Publicz-

ności ponad 5 tys. t

nych w szkolnictwie ośmioklasowym

jest, już w zasadzie dokonana.

Kolej na szkolnictwo średnie. Tu wy-

chowanie fizyczne znalazło ogromne

możliwości przez stworzenie ciągłeści
pracy nauczyciela w. f. #rxez «tereg
lat. 11 -letnia szkoła ogólnoksałałcąca
pozwala na pełniejsze rozplanowanie
pracy i zabiegów naucaycielstwa w. f.

nad powierzoną jej opiece instruktor-

skiej i wychowawczej młodzieży.
Obniżka etatu nauczycielstwa w. f. z

27 na 25 godzin jest jnż dużym zadość-

uczynieniem dla wychowawców, fizycz-

nych.
Ustalono już programy w. dziale w. f.

na klasy 9, 10 i 11-e, przy ezym progra-

my te zostały dostosowane do potrzeb
życia państwa i młodzieży.

Państwowe Zakłady Pomocy Szkol-

nych zainteresowały się spraw? inwen-

tarza potrzebnego w pracy nad wych.
fi2. i bieżący rok szkolny przyniesie na

tym ; holofclną poprawę.

V końcowej fazie rozstrzygnięć znaj-,
duje się sprawa sportu młodzieży szkol

nej, przy czym najwięcej uwagi poświę-
ca się tutaj przyszłej działalności

M. K. S.-óWi.

Przed wychowaniem fizycznym i spor

tem w szkole rozwija się piękna-przysz-
łość. Przez powiązanie tego zagadnie-
nia z ogólną polityką państwową i spo-

łeczną, przez walną współpracę z orga-

nizacją młodzieży polskiej: Z. M . P. i

Powszechną Organizację Słułhy Polsce

szkoły i młodzież znajdą mocne opar-

cie moralne i finansowe.

Młodzież zaś sama niechaj garnie się

Mc Kenley w popisowej
pokazał pazurki na bieżni w Sztokholmie

SZTOKHOLM (Obsł; wł.) . W rautach

międzynarodowych zawodów lekkoatle

' Mc Kenley .osiągnął czas 32,4 sek., po-

prawiając dotychczasowy rekord o 0,8

tycznych w Sztokholmie ż udziałem za-
1

sek. Na drugim miejscu przybył CU*

wodników Francji, Jamajki, USA i Szwe

cji, mistrz olimpijski w biegu na 400

m Mc Kenley (Jamajka) uzyskał na

tym dystansie doskonały wynik 46,1 sek.

Czas Mc Kenleya jest o' 0,1 sek. gorszy

od oficjalnego rekordu świata. Drogim
był Wint (Jamajka) — 46,6.

W skoku o tyczce Szwed Lundberg
ustanowił nowy rekord Szwecji wyni-
kiem 4,30 m" Drugi był mistrz olim-

pijki Amerykanin Morcom — równieł

4,30 m.

400 m p..pl: 1) Larson (Stwecja) —

52,2 sek., 2) Ault (USA) — 52,6, t)

Arifon (Francja) — 53,0. Dysk: 1) Gor

do ćwiczeń i sportów, niech dalej ezer- dien (USA) 53,09, 1500 m: 1) Hansen-

pie radość i siłę ze swoich wspaniałych

pokazów i imprez. Niech najstarsi ucz-

niowie i uczennice naszyci^ szkół śred-

nich — zwielokrotnią kadry przodow-
niczek i przodowników wych. fiz., bo

tylko tą drogą dojdziemy najszybciej
do pełnego i' istotnego upowszechnienia

kultury fizycznej w Polsce Ludowej.

ne (Francja) 3:50,8 min, '2) Eriksson

(Szwecja) 3:53,4, 3) Andersson (Szwe-

cja) 3:53,8. 100 m: 1) La Beach (Pana-

ma) 10,4 sek. Młot: 1) Eriksson (Szwe-

cja) 55,12 m.

W następnym dniu Me. Kenley usta-

nowił nowy rekord świata w biegu Ła

300 m.

sen (Islandia) — 34,7 sek., na .trzecim
— Hedin (Szwecja) — 35,1 śek.

W pozostałych konkurencjach uzysk»
no szereg b. • dobrych wyników: 200 m

przebiegł rekordzista, świata na dym dy-
stansie Murzyn Ła Bęach z Panamy w

czasie 21,3 sek., a w biegu 110 m p. pł.

awyciężył rekordzista świata Ameryka-
nin Dillard w czasie 13,9 sek.

W ramach sztafety szwedzkiej (100,
200, 300 i 400 m) Wint (Jamajka) osią-

gnął na estataiej zmianie — 400 m —

rekordowy czas 45,6. sek. Zwyciężyła
kombinowana sztafeta Jamajka — Pa- ,

nsma w czasie 1:51,4 m., przed USA —

1:57,5 min.

Skok wzwyż — Mc Grew (USA)' —

1,9| m, 2000 m — Reiff (Belgia) —

5:20,2 min. Kula — Nilsson (Szwecja)
— 16,03 min. '800 m — Wint (Jamajka)
— 1:52,2 min. Oszczep — Pale/W

(Szwecja) — 69,95 m.

16S16I O JiH^^ atak młodych sił
otwiera węgierskiej lekkoatletyce dobre widoki

| z wielokrotnym mistrzem Węgier, SziBUDAPESZT, we wrześniu.

T EKKOATLETYCZNE m strzo-

i-l stwa Węgier zakończyły się w

ub
;
c^?ą n'edziclę. Młoda generacja

wypowiedziała otwartą walkę reno-

mewanym mistrzom i w wielu wypad-
kach wyszła z n-ej «wycięsko. Na

czoło młodz'eży wysuwa się młody
Bacsfalvi. Jegp bieg na 5 i 10 km stal

się xvydaźen
:

em programu. Do ostat-

nich metrów walc2ył on pierś w pierś

lagyim i chociaż uległ mistrzowi, wal-

ka i czasy zdumiały nawet najlepszych
znawców lekkoatletyki. 14:56,6 na 5

łym czasie 2:20,6, który w Europi«

osiągają tylko biegaczki radzieckie.

Młodziutka Mertin po raz trzeci

wyrównała ustanowiony przez siebie

Sukces lotników Warszawy
w IX KrafowYch Zawodach

PRZY sprzyjającej pogodzie za-! pilot Filipiak i Jankowski z Aeroklu-

kończyły w Lublinku ocd bu Kujawskiego; piąte pilot Czwórnóg
i Zieliński

1 z' Aeroklubu Łódzkiego.
. Ponadto za najbardziej sportową

km, a szczególnie 30:49 na 10 km, to przed miesiącem rekord Węgier na

czas nakazujący baczniejsze śledzenie f 200 m — 25,8. Mistrzyni olimpijska w

młodzika o poważnych brakach sty- j skoku w dal Olga Gyarmati stanęła

lowych. | na starcie po niedawno przebytej cho-

Drugi młodzik Lombos w biegu na' robie. Zdobyci® dwóch mistrzowskich

400 m przez pł. pobił zdecydowanie
1

tytułów nie przyszło jej łatwo,

dotychczasowego mistrza Ki^sa, prze-

biegając dystans ten w czasie 54,8. 19( |

Jest to najlepszy czas, jaki osiągnię-' ma

to po wojnie na Węgrzech. Podobno IM BIS Solymoil 22,1, Ctanyl łt,$, dr Tl

biegł oń trzeci rac w życiu praez
mB

PANOWIE

Cianyi 10,8, Baiiha 10,9, dr Tl-

50,1).
Junior Bakoa tak^e 6prawił niespo-

Łodiią IX Krajowe' Zawody Lotnicze.

W czasie trwania zawodów, lotnicy
12 aeroklubów regionalnych zostali' postawę pilota w czasie trwania za-

poddani specjalnym próbom sprawno-
' wodów przyznano nagrodę Aeroklubu

ści pHotażu, polegającym na krótkim Rzeczypospolitej Polskiej pilotowi
starcie maszyny, przelocie nad prze- Rau z Aeroklubu Pomorskiego,

szkodą i krótkim lądowaniu oraz Jo- j Najlepszy wynik wśród kobiet uży-

łem okrężnym, ustalonym dla po«5 skrła obserwatorka Janina Krawczyk
czególnych zespołów przez komisje

^

z Aeroklubu Częstochowskiego,
techniczne.

! . '^J , Y\ T" • V «• w: Solymosi <»4, Tullner 49,7, »an-
płotki, gdyż dotąd specjalizował aię ha|mj 49 9

tylko w biegach płaskich (400 m
— j Ul m: Garay 1:55,»; Hlras 1:5«,S; Bakes

i 1:57,4 .

I 1SC9 m: Garay 5:57,2; Ki rat 3:59; Apro

dziankę, przebiegając 800 m w czasie k^ m. szilagyl Szeged! U:«,l;

1:57,6, zaś 1500.m w 4:03,6. li Bacifalvi 14:5J,<. -

,- . i.*;.,

Varszegi po raz 16-sty z rzędu zdo-
110

-

0M m:
Szllagyi 3D:«; Bacsfalvi 50:49;

był tytuł mistrzowski. Nemeth był jak. pt.V^Ki
zwykle klasą dla siebie w młocie.' Agocs 1«.

Poszczególne jego rzuty: 56,16; 55,65;1 4M m pl.: Lombos 54,»; Berdl 5i,6; Kiss

55,40; 56,41; 57,40 ł 55,10, Drugim w
!T ' 4

soct

Kiss 3. 15 ,5; lippal 15,S;

tej konkurencji był student Bonyhadi Csepany ?;J6 <; Apr0
przeizk.: Jeizenszky 9:24,2;

W ogólnej punktacji pierwsze miej-
sce zdobył Aeroklub Warszawski, z

wynikiem 296,80 pkt., otrzymując pu-

char, ufundowany przez Aeroklub

Łódzki; drugie miejsce Aeroklub

Gdański 290,90 pkt., otrzymując pla-

katę z godłem państwowym, ufundo-

waną przez Powszechną Organizację
Sluiba Polsce. I

• Na dalszych miejscach uplasowały i

się Aerokluby: Kujawski — 270 pkt.,'
Krakowski — 260,28, Częstochowski i
— 259,16, Łódzki — 256,50 pkt., Ślą-
ski — 227,97 pkt., Bialsko - Bielski —

227,42 pkt., Poznański — 211 pkt. i

Podkarpacki — 195,25 pkt. |

W punktacji indywidualnej pierw-
sze miejsce zdobyli: piloci Jasiński i

Bułat z Aeroklubu Krakowskiego,

otrzymując nagrodę Dapartamentu Lot

nictwa Cywilnego; drugie miejsce pi-
lot Kowalczyk i Chic z Aeroklubu

Warszawskiego (nagroda Ligi Lotni-'

czei 1 „S. P ."); trzecie miejsće pilot
Pawlitta i Woźniak z Aeroklubu

!

Nagrody wręczył zawodnikom Dy-
rektor Departamentu Lotnictwa Cy-

wilnego min. Komunikacji, inż. Ja-

goszewski.

z doskonałym wynikiem 51,45. Gway

pomimo kontuzji nogi zdołał obronić

sv.'ó;e tytuły.
U pań na pierwsze miejsce wysu-

wa się Żubek. Pcb'ła ona w biegu
na 800 m rekord Węgier we wspania-1 Trójskok:' Kiss

'Jankovics 15,44 .

W dni: Kiss I. 696; Puikaj M6; dr Ver-

rres 677.

W zwyi: Lehoczky 187; Dulgyovay 187;

Horvath S. ISO.-

Tyczka: Ziiivay 400; ^Sr Hommonay 580;

360.

Na sio lal zdobył MTK
puchar oryginalnej imprezy piłkarskiej

BUDAP'ESZT we wrześniu

Z okazji stulecia węgierskich walk

wolnościowi'ch zorganizowano w Buda-

peszcie międzynarodowy turniej piłkar-
ski. \v turnieju tym poza Vasasem, Fe-

rcncvaroscni, Cseplcm i MTK udiiuł

wi.!ęłv dwie zagraniczne drużyny: Jed-

nota z Koszyc i wiedeński Wacker. Roz

grj-\vki ciągnęły się przez pełne trzy ty-

godnie. Drużyny zagraniczne przerwy w

turnieju spędzały w Siofoku, kąpielisku
nad jeziorem Balaton. Naogół mecze

te nie przyniosły spodziewanych emo-

cji.

Szczególnie słnbo wypadł Wecker, po-

Śląskiego (nagroda Głównego Urzędu
mimo

«londyńskiej odsieczy" w postaci

Kultury Fizycznej); czwarte - miejsce

lat rozegrany zostanie następny turniej
Centenariqm.

Najlepszym graczem tego turnieju
okazał się Borzsei, środek pomocy

MTK. Najszybszym prawy obrońca Fe-

rencvarosu Iludas. Najlepsze wykopy

prawy obrońca MTK Kov«cs II, najle-

piej główkował lewoekrzydłowy Vasasu

Toth III. (W)

I. 1411; Putkas 15,57;

Bakos 15,54; NemetvarlKula: Tolh 13,71
15,48.

Pysk: Kulitzy 46,99; Klics 46,68; Remecz

44,24 .

Oszczep: Vanzegi <4,50; Cianyi 56.20;

Guzivari 57,85.
Młot: Nameth 57,40; Bonyhadi 51,45; Re-

mete 48,25.

PANU

IM mi R?t:hely 12,7; Gyarmati 12,8; Mer-

lln 12,9.
IM m: Mertin 25,8; Szlgettl-Varga 26,8;

LSrlnci 26 6.

800 m: Zubek 2:20,6; Błaha 2:22,5; Flcior

2:25,8.
8t m pł.: Gyarmati 12,2; LCrtnei 12,6; Za-

lay 15.

KONKURS NA UKtABY ĆW1CZIM
OIMNASTTCINYCH

Paai Dyrektor nie pozwala
Rekord Polski Głuchoniemych

WKS Głuchoniemi może być wzorem nowego dyrektora Warszawskiego Insty-
tu tu Głuchoniemych. DjTektor nie- po-

zwolił sw>Tn wycliowankom na start, nie

Związkowa Rada Kultury Fizyczna] I

Sportu Komisji Centralnej Związków Za-

wodowych ogłasza powszechny konkurs soki poziom gry

na układy ćwiczeń gimnastycznych. -MT K . Wygrała
ćwiczenia przeznaczone s« na występy | wgzystkie mec„f dyskredytując po dro-

grup Związków Zawodowych w ramach

DnN. Kultury Fizycznej, ojganizowanych
przez Główny Urząd Kultury Fizyczna] w

lipcu 1949 r. z racji zakańczania planu
trzyletniego.

Program konkursu przewidują układy
ćwiczeń gimnastycznych wolnych dla kc-

biat, mę2cxy;n i wspólnych, które mają
być dostosowane do pokazu masowego.

Praca konkursowa winna zawierać dokład-'

ny opis ćwiczeń nuty podkładu muzycz-

nego oraz opis rodzaju I barw stroju
gimnastycznego.

Termin składania prac konkursowych
upływa z dniem 15 listopada 1948 roku.

Za najlepsza praca Związkowa Rada

Kultury Fizycznej i Sportu KCZZ przezna-

cza nagrody: dwie pó 80 tys zł., dwie

po 50 tys. ił., dwie pa 30 tys, II.

W skład Jury konkursowego wchodzą:
płk. Górny, Kosman, proł. Lawlacki, ppłk.
Noskiawiez, Szymańska 1 Składowa."

Prace konkursowe oraz wszelkie zapyta-
nia należy kierować pod adresem Zwiąż,
kowe Rada Kultury łizyczne] 1 Sportu KC

ZZ, Warszawa, ul. Kopernika Nr M/40.

Pelikana, %rlnka, Wagnera i Halinema- dla wszystkich stołecznych klubów. Je

na. Brinek miał prawdziwego pecha, gó sekcja lekkoatletyczna jest-najsilniej,
gdyż już z pierwszego meczu zawiezio- sza liczebnie, jest najbardziej zdyscy* zdając sobie chyba sprawy, jak wielką
no go do szpitala ze złamaną w dwóch pilnowana i najbardziej żywotna. Głu- wyczędził im przykrość.

choniemi nie oglgdajt śę na WOZLA, j
żefcy zorganizował im zawody, potrafi.} •

zrobić je sami.

I nic dziwnego, że na zawodach głu-

choniemych padają rekordy Polski dla

głuchoniemych. Na ostatnich zawodach

ustanowił rekord Polski w rzucie osz-

czepem Czermezewski, rzucając 42,65.

miejscach nogą.

(
Jedyna drużyna, która pokazała wy

i równą formę to

ona przekonywująco

dze' do pucharu jeszcze niedawnych
bohaterów rozgrywek ligowych. A oło

wyniki:
/

MTK — Jednota 6:S (2:3); MTK —

Csepel 7:0 (2:0); MTK — Wacker 3:0

(1:0): MTK — Ferenevaros 5:3 (3:1);
MTK — Vasas 3:1 (2:0); Vasas — Fe-

renevaros 8:2 (3:0); Ferencvsros — Je-

dnota 5:1 (2:1); Vasas — Wacker 2:1

(2:1); Vasas — Jednota 2:1 (2:1); Fe-

rencvaros
— Csepel 5:4 (^:1); Vasas —

Csepcl 4:3 (2:2); Jednota — Wackcr

0:0; Cicpel — Jednota 2:1 (1:1).

MTK po zdobyciu cennepo pucharu
może spokojnie spać. Dopiero u sto

I

Sobotnie i niedzielne wj*«ki §ą słab-

sze, na co wpływ wywarła nominacja

Biegacze Gwardii lubelskie] Kuimlrck,
Gazeckl l"Kramek ustanowili nowy re-

kord Oktągu w sztafecie 3X1000 m. Czas

sztafety Gwardii wyniósł t min. Ji sek.
Rekord poprzedni 1 min. 12,i sek.

Prosimy
na gimnastykę

Ref. Spoitowy Rady Zw. Zaw. w War-

szawie wznawia lekcja gimnastyki taspo-

łowej. poleczonej z grami sportowymi I

gimnastyką na przyrządach, dla kobiet w

poniedziałki l czwartki, dla mężczyzn we

wtorki I piątki od godz. 19 - 20 min, 50

w sali Wojewódzkiego Urządu Kultury FI.

zycinej ul. Górnotląika Nr 4.

ćwiczący winni posiadać własny strój

gimnastyczny. Lekcje bezpłatne. >

W poszczególnych konkurencjach uwy

cięstwa odnieśli: 100 m — Kondetko

12A 400 m — Perzyna"— 57,7; 1.500 m

Witt — 4:36, kula MoszcsyAeki — 9.54;

oszczep Czerniszewski —- 42,65; w dal

Konderko — 581. Wfród pań; 100 m

ŁaerM>wika ]5,6; 800 m —

kula Walczak — 78«.

W dal: Gyarmati 547; Rohonczi 535; Le-

van 530. *

W zwyi: Rohonczi 150; Lohasz 145; Csa-

ky 145.

kuła: Feher 11,94; Slkne 11,25; Umbrai

10,60.

Dysk: Zsolnal 38,47; 3ozsa 37,85; Belazs

35,90 .

Oszczep: Rohonczi 38,36; Umbrai 34,51;
Guzli 33,43 .

S. O . K . S . MISTRZEM GRUDZIĄDZA

W Irodq w Grudziądzu rozegrano fina-
łowe spotkania piłkarskie e mistrzostwo

Grudziądza mlądzy Willą a SGKS zakoń-
czone po zaciętej grze zwycięstwem
Spółdzielców 2:0 (0:0).

Był. to Jedan z najciekawszych meczów

w Grudziądzu. Gra na dobrym poziomie.
W pierwsze] polowie wyrównana, w dru-

giej lekka przewaga BOKS,

W druiynle zwycięzców wyróinll tlą:
Brzeski 3. I Urbański, u pokonanych Kru-

szcyńskl. Bramki strzelili: Nawrocki Fr. I
Brzeski 3.

Zawody prowadzi) b. dobrze p, Józe-

fowicz z Orudztądr.i Wldfów pomlmo dnia

powszedniego 3000.

W- meczu o 111 miejsce „Gwardia
konała „Ruch" 2<1 (1:0) (J. p .) .

po-

Spadek loymy
czołówki węgierskie]

Pierwsza niedziela jesiennych rozgry-

wek ligowych przyniosła kolosalne mie-

spodzianki. Czołowe drużyny, które

przerwę letnią wykorzystały na... tnralej

nCentenarium", wykazują teraz, poza

MTK, wielki Spadek formy. Największą

sensacją była katastrofalna porażka wis

sr.nnego mistrza ligi Csepla z wypoezę-

tym Kisplst w stosunku 6:1 (2:0).

Beniamin dc ligi Tatabania równieł

doskonale wystartował wygrywając
służenie z Vasasem 2:1 (1:0). Ujpeat

po bladej grze zremisował ze słabym

Mateoszem, jedynie MTK zagrał na

swym normalnym poziomie i przekony-

wująco wygrał s Soroksar 3:1. Należy
w tym miejscu dodać, że MTK po zdo-

byciu we wspaniałym stylu pucharu
Centenarium uchodzi obecnie za najpo-
ważniejszego kandydata do tytułn je-

siennego nutlr/s ligi. Ta klasycznie gra-

j.joa drużyna wyrobiła sobie przeć la-

to twardość oraz kondycje i dziś jest na

jukna/iepszej drodze do powtórzenia sok

cosów z dawnych lat.

Piękna kariera
i niewesoły koniec

Dr Gyorgy Sarossi, Jeden z najlepszych
piłkarzy, Jakich kiedykolwiek posiadały
Węgry, zapragnął u schyłku swej kariery
zakosztować obcego chleba I uciekł za-

granicę (przed paru miesiącami).

Podobno zamierzał on dostać sią do

Meksyku, gdzie podczas zeszłorocznego
tournee Foroncvarosu, obiecywano mu

złote góry. Góry te widziane Już z per-

spektywy Rzymu były Jut mocno we mgle
i słynny łącznik węgierski bez dłuższego
namysłu postanowił zaklimatyzować sią w,

stolicy słonecznej Italii.

Dr Sarossi podpisał kontrakt z jedną z

rzymskich drużyn, naturalnie na mniej
, meksykańskich" warunkach i zaczął grać,
zresztą bez większego powodzenia. I tu

wyczerpała sią clarpliwoić Wąg. ZPN ,

albowiem Sarossi do tej pory nie raczył
poprosić Związek o zwolnienie. Wystoso-
wano ostry list do Włoch, których Zwią-
zek wedle wszelkich przesłanek Jest zwo-

lennikiem „złotego milczenia", gdyż ds

tej pory nie przysłał żadnego wyjafnlanip
w tej sprawie. Wobec czego Związek Wę-
gierski postanowił Intorwenlować w

FIF-le (W.).

„Specjalny pociąg"
W OSTATNIM numerze przeglą-

du Sportowego" napisaliśmy, ii

dobytek i akta PZB zostały przewiezio-
ne z Poznania do Wnrszawy specjalnym
pociągiem! Oczywiście nonsens. Chyba
do jednej szafy, maszyny do pisanię,
killtu skrzyń aktów i pamiątek nie trzt-

ba było specjalnego pociągu. Jak to tię
mówi, '„przepisaliśmy się", marząc pew-

nie .w duchu, aby dobytek PZB był tak

bogaty, ie istotnie trzeba było go prze-

wozić e.rtra pociągiem. Na, chudobę
związku wystarczył jednak htko <i><-cjal
nie wynajęty samochód cąiurowy...
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Ciężko walczyła Wisła o zwycięstw
nad bojowymi Kolejarzami 2:1

* KRAKÓW 3.9 . (Tel. wł,) Wisła

ZZK Poznań 2:1 (OiO). Bramki dla Wi-

dy: Cisowski, Kohut, dla ZZKi Gs-

galewsld. S*die'a \bż, Bneuchowski 2

W-wy. Widzów 10.000«

ZZjKi Tomiak, Sebkowiak, Wojcie-
chowski I, Słotna, Tatka, Matuszak,

Polka, Gogolewski, Anioła, Kołtu-

n'tk, Wojciechowski II.

Wiała: Jurowiez, Kubik, Flanek, Fi-

lek I, Łegutko, Wapiennik I, Cisow-

ski, Gfaez, Kohut, Rupa, Mamoń.

Wisła wyszła na boisko z ailną wo-

lą zwycięstwa i to awyclęstwa wy-

sokócyfrowego. Niestety, po pierw,
szych pociągnięciach przekonała się,
że zwycięstwo nad Kolejarzami nie

bądzie łatwe.

ZZK okazał się przeciwnikiem groź-

nym i niebezpiecznym od pierwszej
do ostatniej chwili. Wystarczy nad-

menić, że nie tylko do przerwy wy-

nik był bęzbramkowy, ale a ż do 29

min. drugiej połowy zmagania nie

przynosiły żadnego rezultatu. Dopie-
ro w ostatnim kwadransie padły wszy

stk a 3 bramki.

ZZK nie tylko dzielnie bronił się,

mając doskonałe trio obronne, z któ-

rego wyróżniał się niezawodny To-

miak. Obronił on moc niebezpiecz-

nych strzałów. Świetny był jako sto-

per Tarka, który' dominował na boi-

sku. Tarka przez cały cza* zawodów

opiekował się troskliwie Kohutem,

którego zupełnie unieszkodliwił. Rów

nież Gracz miał awojego anioła stró-

ża w Matuszaku, który swę rolę wy.

pełnił fia celująco.

Ci dwaj, tj. Kohut i Gracz w ten

spcsdb zaszachowali się i nie mogli
nadać ofensywie Wisły zwykłej siły
przebojowej. Również pomoc ZZK

współpracowała doskonale x atakiem,
ale i rozbijała wszelkie zakusy na-

pastników Wisły. Atak Kolejarzy, kie

rowr.ny przez Anlołę, mimo braku

Atlasińskiego i Białasa był zawsze

groźny ilekroć doszedł do piłki.

Wisła na tle doskonale grających

kolejarzy nie wypadła imponująco.
Musiała b. ciężko napracować się,

«żeby wywalczyć SQbie nikłe zwycię-
• które jeszcze w ostatnich mi-

eh wisiało w powietrzu, gdyż ZZK

wał do ostatniego gwizdka i
• • ! był groźny pod bramką prze-

cz ka.

Już w 5 min. ZZK omal nie zdobył rowicz aż jęknął przy chwycie pitki.
bramki. Centrę Wojciechowskiego Ju

rowlcz wypuścił z rąk a Wapiewnk

wybił piłkę niemal 2 bramki. Pierw-

szych 10 żnin, gry upływa na groźnych
atakach poznaniaków, którzy raz po

raz zagrażali Jurowiczowi, W 10 min.

Wisła ma po raz pierwszy okazję do

zdobycia bramki, Kohut jednak za-

miast wypuścić piłkę Graczowi sam

strzela naturalnie obok słupka. W 18

min. Cisowski ładnie wypracował po-

zycję, ale silny jego strzał Tomiak

chwyta, zbierając oklaski za piękną
obronę. W 27 min. Mamoń z kilku

kroków strzela na bramkę, Tomiak

piłkę wybija na róg.

Od 25 do 35 min, przewaga Wi-

Pauza 0:0.

Już w pierwszej min. po przefwie

AKS zatamował bieg Warty
POZNA» 5.9, (Tal. wl.) — AKS

Chorzów —' Warta Poznań 3:1 (itO),
Jurowicz chwyta ostry strzał Gogo-' Bramki dla AKS'u zdobyli Spodzieja
lewskTego. Przewaga Wisły uwydat-

1
3, dla Warty Gendera.

nia się z minuty na minutę, tak że Warta jako* nie ma szczęścia w b.

gra przenosi się na połowę gości, sezonie piłkarskim do własnego boi-

ZZK nie zaniedbuje jednak ataków, ska. Tym razem uległa zasłużeni*

ilekroć sposobność ku temu nadarzy, chorzowskiemu AKS-owi. Drużyna
się. W 22 min. niebezpieczny strzał poznańska występując bez Krystko-

Wojciechowskiego II, który w ataku wiaka w bramce,' który zachorował

był bodaj najgroźniejszy odbija się od poważnie na zapalenie opon mózgo-

Filka na korner. W 29 min, Wojcie-
chowski strzela tuż obok słupka, Do-

piero 30 min. przynosi 1 bramkę, Zdo

bywa ją Cisowski, który otrzymał pił-
kę cd Gracza, stojącego na spało-

podaniami obsługiwał wolno stojących
Barańskiego i Spodzieję.

W ataku „zielonych" nic się nie

kleiło, napastnicy zagrywali niedo-

kładnie, a przede wszystkim ni* wy-

chodzili na pozycję, co w rezultacie

spowodowało likwidację wszelkich

wypadów przez doskonałą pomoc

AKS..IJoza tym grzeszyli kompletną

o _tyle lepiej, że zagrał ambitni* i

ofiarnie. Do zdobycia 3 bramek wy-

starczyło kilka ładnych zagrań ataku,
w którym rej wodził bramko*trzelny

Spodzieja. Najlepszą częścią drużyny
chorzowskie) była jej pomoc z Jan-

dudą na czele, Ślązacy doskonal*

kryli swych przeciwników, «'długimi
podaniami pchali ciągle Własny atak

indolencją strzałową, o czym-zresztą naprzód.
najlepiej świadczy fakt, ż* oddali w' Poza tym pierwszorzędnie przetrzy-

pierwszej połowie zaledwi* jeden cel- mali silny napór miejscowych, pod
ny strzał na bramkę Przewiendy, , koniec drugiej części zawodów.

Po zmianie stron sytuacja się lekko Osobny ustęp należy się sędziemu

poprawiła, lecz dalsza bezmyślność Stopi* z Krakowa. Już jego pierwsze
napastników nie mogła w końcu przy-

1
rozstrzygnięcia wskazywały. na to,

wych i bez kontuzjowanego Grońskie-

go, zagrała słabo, zwłaszcza w defen-

sywie, Rezerwowy Szulc w bramę*
na skutek dwóch fatalnych wybiegów

. ponosi winę za 1-ą i 3-cią bramkę. „ =r _

nym. W 3 min. później, Kohut głów-{ Wajs po dłuższej przerwie w obronie
1

nieść wyniku cyfrowego. Jedyna bram
u >,,ł *byt nerwowy., W 25 min, po

.

-

, ką po kornerze zdobywa drugą bram-' był b. niepewny, stwarzając swoimi! ka zdobyta przez gospodarzy była zmian:* stron za faul na Skrzypniaktt

,

1 gra fla polu K
°l«i«zy. j kę dla Wisły, a widownia szaleje. Ko- niecelnymi wykopami dużo nieprzy- Raczej zasługą bramkarza chorzow- dyktuje przeciwko AKS-owi rzut kar-

nap tf
Wi " r "l*mo*e przełamać j lejarze nie załamują *ię utratą dwóch iemnych sytuacji pod własną bramką,

muru obronnego W 39 min, tylko j bramek, przeprowadzają kontrataki, z W pomocy rezerwowy Politowicz du-

szczęśsie ratuje Wiełę przed bramką, j których jeden w 36 min. przynosi im żo biegał i nie zawsze krył Muskałę,
Na 2 mm, przed końcem Tarka bije honorową bramkę zdobytą przez Go- który w rezultacie ściągnął na siebie

wolnego, strzał j«t tak silny, że Ju- golewskiego. dalszych pomocników i dokładnymi

udy na pudy czyli: Legia-Garbamia 2.0
Więcej brc&ków i niedociągnięć niż umiejętności

Legia — Garbarnia 2:0 (0:0), Bram'

ki dla Legii zdobyli: Waślco vi 65 min.

i Szymański w 83 m. IFidzóui ok. 6.000.

Garbarnia: Jakubik, Śliwa, Rakoczy,

Bieniek, Laszewiez, Jodłowski, Parpan,

Kjołicióski, Nowak, Kucharski, Ignaczik.

Legia: Skromny, Wuksnian, Serafin,

Dzięeiołowski, Szczurek, Milczanowski,

Szaflarski, Szymański, Waśko, Górski,
Mordar&ki.

Sędzia p. Żmudziński z Bydgoszczy.

Takiego nudnego meczu dawno jni
nie oglądał Stadion' W. P . Cała pi«-,v-

fensywne z Jakubikiem w bramce i La- łowandem. Najbardziej kompromitował
szewiczem na środku pomory pracowa- "ę Mordarski, który przestrzelił fatalnie

ly ofiarnie, o tyle Kipaetniry krakow- karnego, wysyłając piłkę o kilka metrów

scy wykazali okropny wprost ślamazar-' od słupka w aut.

ność i brak ducha bojowego. Gelownł!
JAK ZAWSZE POMOC

w tym zwlarr.cza Nowak, który spacero-

wał ł\:;kojn:e po boisku al.-
:

:;e

się oddaniem od czasu do cza u jakic-
I goś strzału czy piłki. Nowak jakby uni-

I kał gry, bał się bezpośrednich zetknięć

j z przeciwnikiem i w rezultacie zamiast

prowadzić atak Garbamii, hamowjł

j wszystkie jego akcje.
sza połowa i znakomita większość gry | Jakubik bronił pewnie i wykazał <lo-

po pauzie była nudną kopaniną. Dopie- j brą formę,' zwłaszcza przy górnych pil-
ro ostatni kwadrans wprowadził na boi- kneh. Kilka jego wvpiąstkowań ostrych,
eko nieco więcej ożywieni, a gra przy-

1
piłek było wysokiej klasy. Obrona Śliwa nMMrt " jedtlnt

talną grę. Wchodzenie w gracja t pięs-

Nijri'rsicjszą formacji) Legii by.n po-

nicc, w ktarej brylował Szczurek. Gracz

ten, nawet w słabszej formie, daje r.ha-

miraa swej klasy. W niecni 2 ficrhrtmi.')
f^utecanie rozbijał, aneiiticMie zresztą,
ataki przeciwnik''w. Obaj boczmi pomoc

aicy nie mieli większych kłoipotów, lyrrt
bardziej, że łęczniey Garbarni nie grze-

szyli szyłjfeoścł<).
W oifronie Se raf im lepszy był od Wtilce

bruła żywsze rumieńce. Zwycięstwo Le-

gii jest zasłużone. Miała ona więcej z

gry, częściej przesiadywała na polu

bramkowym Garbamii, Wykazała więcej
ambicji i zaciętości.

ŚLAMAZARNY NAPAD

Garbarnia zaprezentowała się bardzo

słabo' W linii ataku. O ile formacje dc-

widzew płata figle
Polonio Byt. pokonana 2:1

ŁÓDŹ, 5. 9. (Tel. wl.) JF idsew — Po.

lania Bytom 2:1 (1:0). Bramki dla W U

dzeiua zdobyli: Marcinir.It i Okupiński
z wolnego. Dla Polonii hortorolvy punkt

uzyskał Trtim/uss. Widzów około 5.000.

Sędziował p. Kukulski z Gdańska słabo.

"VFidfimw konjeikweiMrie^ spcłinia rolę

.•(partyzanta", r»Z po raii Wydiicrttj'jc
punkty swym lopicj zaopatraoinyi» kole-

gom. Tym razciui los pfli J1 ti* Polonię

bytomską, która j,'.lk żailan muae iitjiy
7. przeciwników \Fide«v.-a tę porażkę do-

ipał będąc na spalonym, na co ^sędzia
bochny zareagował wslia«uniein choirij-
giuwkę. P. Kukulski tego jwłnak tllc

dOrWzrgl. W chwilę potyin lewoskezy.
dla wy Wi'ilzcwa zdoliył bramkę.

W 30 ntJn. Matias boanbę

poisłał w poprzeczkę. W 42 mim. ia rę-

kę no linii bramkowej rzut' kaliny. Bije
Fornale?,yk, jednak bramkarz wybija na

róg.

Po przerwie w 38 min. za faul na

.! Wierniku sędzia dyktuje fiut wolny *
tkliwie odczuje. Iiytoniiiainie przyjechali, „ . . ,

,l„ i i,- ,, .iii- ii- i i mlleglosca 16 m. lMtęziWt bomba Oku-
ao Łołlai w sieli- . :.' c;!dii«'njni bez ' ,\ .. . , ,. ,

pinskiepo znajduje drogę między lasem

nóg i grzęśnie w !>iatcc, Na minutę przed
1

końcem gfy '1'furiipifz osttynt

— Rakoczy nie efektownu, lecz pewna

i zacięta. W pomocy dobrze wypadł
Laszewicz, który unieszkodliwił Waśkę
i pilnował go bardzo uważnie. Na dru-

gi lokatę w pomocy zasłużył Jodłowski.

O ataku wspomnieliśmy jui poprzed-
nio. Ponad nam-wy? wyhił &ię 'rtteeo

Ignaczak, który pokazał kilka Mlnych
strzałów.

NJE BYŁO REWELACJI

Legię ofllifdaliiimy jnnl kątem gry Waś

ki na środku ataku. Miała to h; ć rewe-

lacja. Okazało się, że nic rcwclacyjnisso
z tej zmiany jlie w):zło. Vi ftiiko dal

próbkę kilku doskonałych Bl":ialtiw, ale

tym sniiiym popisywał się już j«ko po-

mocttik. Nie prowadnił w całym tego

słowa znaczeniu napadu Legii, a że La-

szewicz krył go pieczołowicie, więc w

sumie występ Watki raczej razczarował.

Atilik Legiii zatracał gdzieś ewę dńwnn

dyspozycję strzałów?. 1'ifluic boiiiliy
Gór-Jciiego, Mordarskiego, • czy Szymań-
skiego z rundy wiosennej już tylko
wspoininieniiem. Na meczu z Garbarni?

oglądaliśmy zaledwie parę udanych
strzałów, reszta była tylko marnym uni-

firzuletn

PIŁKA NA DtłlNYM HĄSKU

WROCtAW, 5,9 (Tei. wł.j. ^meeiseh o

puehar Mian Dolnego Śląski Kłodzko wy-

wslbrtyeh ire-

mlsowsl t WfOCtSwiem,

t'egi» zastąpił obrońca GnrtulioMd. |

Przyczyna ail> :tim;ji W'iiniieiwr>kie.go •
, , , „ . . ..

.i . , . , zdobywa honorowy punkt dla wej drll- dt«lo i Jarami 6:1 (M)
tkwn w rtieo,pat>rz«ym powołainu go do •

reprczeintacji Polski. Zaror.iiniialy ,,re-
ZV

prezemtanl" zniliou-ywul fię w sppstib
uiiiein ożli wi a jacy kie.ixiwiicliwtt wysłH-'

wktiiie go do drtiżyrty. Jak nas Łod/.i

żiłipewililatto Vi'lśtlacw;ki podzieli los Po-!

chopi.rea usuniętego z drużyny za oipil-
etv:o. Gotlnym potlkrcślenia jwt ten fuktj

zważywszy, że Pclottia stoi pned bar-

dizo realnym widmnn dfgttf.lfltjl. |
Mecż łódzki był bardzo słaby. Goście

oltMywali lepsze o.panowr.nie techmicz-

nc. Byli również lepsi w taktycznym

rozwiazj waiii u gry, ale l)fi;klti itti elier

gis, a w końcowej fazie i kondycji.

cianii wysuniętymi do przodu i nokau-

towanie przeciwników może sk-ońcayć

cię dla Serafkia przykrą dyskwalifika-
cjo. Skromny nie miał wiele roboty, te

piłki, które chwytał — bral pewnie.

fiA; HURA WIE .J

Grę rozpoczęła Legia i z miejsca pod-
jęła inicjatywę. Sędzia Żmudziński ezę-

eto gwi;! dy\wił feze!t*ćg fauli, tak że gro

początkowo nie nik!:i ittdmej ciągłości.
Dopiioro w 31 min. pod bramkę Gar-

liai-ni t>mv\ttaje poważne z&mlfcMiUtie.—

Po rzucie rożnym Jakubik wypi!js:kował
piłkę w pole, przejął j? jednek Szymań-
ski i al lnic pkie.rowal na l>r;-t. .kf . N:t

s^ezfRCiie dla GarljatMii J&kubik wrócił

.wyliko na swe Jtriintiwi-ko 1 strzał S/y-
mań.:!iiego u.arzązł w jego rękach. W

ntltwtę pńinlej wolny bity przez Szaf.

łapskiego łupie pewnie JaktibiJt. W 42

min. za rękę na polu kftWiyni Gsrbdfflti

sętóa dyktuje Jl-kę, EgzeJtutorem jest
Mordarjki, lr<'z zflsiliairt brtnliki, t. try-

bun zet-wała 'się burza gwizdów na nie-

udolnego strzelca.

Po patt«ie Legia pi-j.ygttlała coraz bat-

dziej. Gaflic.rnlu zcpcliDlęta jest na swf

połowę, ale fiapannicy LegH nie fdoby-
| wajn się jakoś na strzały, jtodając soltie

piłkę i tozcląitajuc (trę w wiew. Dnple-
ro w 20 ni l it. Waśko j>rzcjtnuje pllkf t

rzutu rożnego 1 silnym siekałem t wole-

js w prawy róg ztlohywa prowadzenie

skiego, który fatalnie wypuścił lekki
fla łkut

«
k iednak kilkuminutowej

strzał Skrzypniaka, co wykorzystał 'ntwwencji zawodników chorzow-

nadbiegający Gendera, lokując piłkę
skich

»Wą decyzję na rzut

w siatce. wolny z 16 m. To rozstrzygnięci*
Na tle Warty zespół AKS wypadł wP l ?n, !}o ujemnie na zawodników

. Warty, którzy zaczęli grać ostro, yr
— r—— czym naturalnie nie pozostawali wn

dłużni zawodnicy śląscy i odtąd pra-

wie każde rozstrzygnięcie sędziego
Stopy było mylne, toteż schodzącego
z boiska publiczność wygwizdała.

Prowadzenie dla AKS-u zdobył w

23 nrn. gry po fatalnym wybiegu
I Szulca środkowy napastnik Spodzieja,

dla Legii. Sukces ten dodaje wojsko- przedłużając podanie Barańskiego. Po

wym animuszu. Atakują oni nieprzer-
wanie, podczas gdy goście podchodzą
pod bramkę Skromnego bardzo raidko.

Jeden » takich wypadów Garbarni w 25

min. kończy się «lnym rtrzałem Nowa-

ka. Pilks jednak trafiła w nogę Waks-

masia i po«zła na komer. W 38 min.

Szymański strzela, Jakubik łspie silny
strzał legi«mŃsty, piłka jcdcick wj-p^da

zmianie stron w 6 min. po ładnej
akcji z prawoskrzydłowym Kulikiem,
Spodzieja podwyższa na 2:0, W 30

min. Skrzypn'ak oddaje strzał na

bramkę, Przywienda puszcza piłkę z

rr.k, a nadbiegający Gendera lokuje
ję w s tce AKS-u.

M- mo przewagi gospodarzy ślązacy

„ ,, , , zdobywają, się na jeszcze jeden sku-
mu z rak, otłbijsfae od słupka i ^vpada . ,.c . . . .

1 t _.„ . ni ! *eczny wypad 1 Spodzieja po raz trze.

i ci posyła piłkę obek wybiegającego
j Szulca do bramki Warty, Zawodom

I przyglądało się około 8.500 osób.

do pialkl. Legia pn>w*dzi 2:0 i mimo

wysiłków nie p<idwyw«a jui wyniku.—
Stosunek rogów 5:1 dla Legii.

Tarnovia nie (topeSnifa Mąin
i Hcjiner przeorał

TARNÓW, 5,9 (Tel. wł.) . Tarnfwia — j Sędzia Grabowski z Zagłębia zaskar-

Rymer 4:0 (1:0). Jeśli W Tarnowie zja-, bił. sobie uznanie widowni:za zmuszenie

wi f<lf około S.OOft wldzówr na .niecztl j niesportowo zauliowujiicego się zawód-

to stanowi to pokaźny, odsetek mi«isz«| nilta Rymera do. własnoręcznego przy-

Cracovia nie wzbudziła zachwytu
gwiimso ±MJ%$€;iąstĘwiM nad Polofilą

w ataku

KRAKÓW 5.9 . (Tel. Wl .) — Craco- większa pięta archilessowa — atak,
via — Polonia W-wa 3:1 (2:1). Bram. poza jedyną bramką strzeloną przez

ki dla CracOViit Bobula, Parpan t kar Różanowskiego nie potrafił nic więcej

nego 1 RóźahkowskI II, dla Polonii: zrobić, jak denerwować widownfę
śwlcarz. Sędzia Nfiporski z Łodzi, swoją nieudolnością i niezaradnością,
widzów 5.000 . j Jedynymi jaśniejszymi punktami

Polonias Sosnowski, Wolosz, Pruski, Cracovii byli bracia Jabłońscy, Gęd-
Widuw grftł Starą metodą rozbijania Brzozowski, Łabęda, Jflż

łek ' w
obronie Hymczak,

bezpardonowego akcji pPzeHwników i | fl{eki) Wilez'yńskii śwlcatż, Szczepań. tyIko . '.stary" Szeliga

CO^ WIELKOLUDEM

Pflrpan nie jest Farpahefn z przed
kilku nawet tygodni. Gra nieproduk-
tywnie, za dużo biega i zużywa sił i

tam zdaje się nie wie, czy ma być sto-

Z Cracovią jest w dalszym ciągu

była momentami ostra, do fciego prty- j niedobrze. Nikt nie miał ee do tego

czyni al się napcwtio sętlals zawodów | najmniejszych złudzeń, kto oglądał

ZUpsłnie mvlnie intel-pfctujący przepi- zawody Z Polonią warszawską, roze*
grane w upalne południe wczorwszej

njedzieli. Drużyna biało - czerwonych

jjjpehodżi gwałtowny spadek formy,

który zaznacza się z maczu na m«cz.

Zwycięstwo nad Polonią iest iwyelę.
swem Pyrrhusowym, bo: gdyby Polo-

Mkcji przeciwników

próbowania szczęścia ^itidywiilnalfiych ( Qg^g^j

przebojach Minio że *****cy W^e-j
^

Hymczak, Gędłek, Kaszu-

wa stanowik najsłabszą formację, go^o-1 \ Jabłoński II,

darzv, zdołali oni dwukrotnie umlesac ba, JaotonsKi i, rarpa , .

piłkę w siatce Polonii. Pm cZJ,n w Róianowskt II, Szev^yk,
niln. pienK^j połowy Fftrnalteyk nie! Radoń, Bobula.

zdołał wykorzystać rzutu karnego. Gru

wftżcilic a wielu z widzów życzyło im

zwycięstwa.
Już w 7 min. pada pierwsza bramka,

zdobywa ją Bubula, który w danym
momencie miał wolne pole dó etralu

wprost na bramkę. Ustawił sobie piłkę
s całym spokojem do strzału i nikt mu

w tym nie przeszkodził. Przy zmienia-

jfcych się akcjach w 23 min. Ochmański

kańców miasta, których dręczy niepo-
kój czy Tarnovla zdoła utrzymać się. w

Lidze a co za tym idzie, czy w następ-

nych latach oglfdał będzie Tarnów ze>

spoly I Ligi,
DzIS udało się Tarnovll opuścić

przcdoeiuttiią lokatę, na któr( zepchnę-
ła swojego przeciwnika (Rytticr) 1 i>kwl<

towilć Wiosenno porażkę 0:3 pdnie
r
!ioilf

w Rybniku, zdobyć dwa cenne punkty
i bramki oraz wzitlOOHlć samopoczucie,
przed fl&dt-liodz^eyili we czwartek cięż-
kim meczem w Krakowie z Cracoviq.

Wprawdzie Kymer — jak mótvi jego
lokata — nie należy do najgroźńifej-
szych przeciwników, ale drużyna t-ybtii-

nieghiiia piłki, lAórą ten po gwizdku

sędziego odkopnął daleko na aut.

Iwm&ągtr&ł

ie Ślnskiem 1:2
W czwartek. 2 bm, odbył ilę w

Chorzowie meez o puchar Kałuży, w

którym Śląsk pokonał Kraków 2:1

(0:0). Sjelkanle te miało być do pew-

nego stopnia generalną próbą w sb-

, llezu meczu z Węgrami, Niestety jsrgy
a

»pł«iala J..Z niejedni tuespadaunke, -Ió|ł0 enfl rozezarowafl^. Kraków

juk pojirom W,.sly na jej bo.sku. W ^ar j wystĄp£ł egłabienv, a m'ma t0 Śląsk
nowie Rymer wypadł liladov Drużyna
ta (tra zupełnie bez stylu, ambicjami jej
kieruje raczej praypadfk, a groźną sta-

je a? wlctly. kiedy przeciwnik *ac*y-

na popełniać większe czy mniej

błędy.

Turnovla w dni u dzisiejszym nie po-

pfthił.. •blvdi! to też wygrała zasłużenie

i przekonywująco. „Mężem oiiatrziio-

ściowym" był miody pmwookrzydlrtwy
Kuezyńskl, zdobywca dwu bramek w

pierwszych minutach po przerwie, po-

zostałe były dziełem Rolka III, który
wyegzekwował pewnie tlwa przyznane

Tarnovii rzuty karne. Pierwsza jedciittht
ka (za rękę obrońcy Pytlika) dala Tar-

novll prowadzenie już w 6 min. meczu

I wyraźnie wzmocniła duclla drużyny,
w której nadal prym wiedzie Barwiński

mając w Pirychu I dzielnego «ckuii-

dańta, także bramkarz D\yurażny znaj-
duje się obecnie w doskonałej formie i

stanowi mocny punkt zespołu. Bómbar-

b. dogodnej pozycjł przenosi poiud
d5sr

» najgroźniejszy przeliojowiec Śtreit

sy i wydający inylne orzeczenia,
Ofiarę faul gry Ceglarka padł bram-

karz Widzewa — Uptas. Giężko kontu-

zjowany kolano. (

Z przebiegu gry zanotować należy
zdobycie prowadzenia przos Marcir.kvkft

w 13 min., przy czym wytivorzyla się tu

taka sytuacja, że Marcinink piłkę otrzy-

PIIKA NA

KATOWICE, 5,9 (tel. MVł.>. Naprzód (Ja-
fl6w) - 'Pogofi (Katowice) Napiiód
zn.ijduje się w dobrej tormla.

KATOWICE, 5.9 (T*l. wl.). Naprzód (U-
piny) — legia (Krosno) 4:0.

nia do pauzy wykorzystała wszystkie
okazie strzałowe, które jai się nada-

wały. wy"* pierwizel e««ci zawo-

dów byłby inny. Nadmienić należy,
żć druga bramka dla Cracovii padła
z rzutu karnego , ża rękę Pruskiego.

Po pauzie przewagę miała wpraw»

dzie Cracovia, al* jej obecnie naj-

pererti czy szóstym napastnikiem, skoro

atak Cracovli kompletnie Uwodzi iJOd

bramką przeciwnik^.

Polonia zrobiła wcale milą niespo-(
dziankę. Nie była to wprawdzie ta słyn-
na Polonia, która biła po wojnie Wisłę
na jej własnym boisku ble do pauzy

zagrywała wcale ładnie w swoiin srekort

struowanym składzie. Dobrze grała
obrona wzmocniona Brzozowskim j

1
ko

stoperem. Sosnowski móg! obronić

pierwszą bramkę. W ataku skrzydłowi
zagrażali najwięcej hramcc Cracovii,
łącznicy byli słabsi lecz to należy po.

łożyć na karb braku rutyny. Obydwaj
boczni pomochicy na ogól dobrze wy-

wiązali się ze swych róL

W. sumie Poloniści pozostawili dobre

bramką. W tiactępnej minucie zaniiesih

nie pod bramk? Polonii. Za rękę Pru-

«kiego Pftrpan kanty *«Mvi«lia IM 2

bramkę dla Cracovli, W 32 m. świesre

«dobywa jedyną bramkę dla swych bsrw

Wywabił on sprytnie Hymcitaka w po-

le i strzelił do pustej bramki. W 35

min. następuje zamiessanie pod bram-

ką Cracovii i tylko poprzeczka ratuje

Cracovię przed wyrównującą bramką.
Ostatni kwadrans upływa pod wtokiem

silnej przewagi Polonii tak, że gra to-

czy «ię przez pełnych 15 min. na poło-
wie Craeovli. Po pauzie stroni atakują-
cą jest Cracovia i w 10 min. po rzucie

wolnym Jabłońbkiego, Różankowski

główką zdobywa 3 bramkę. Do końca

zawodów ma więcej gry Cracovia lecz

przewagi swojej nie może zadokumen-

tować l<iamkn:ni ponieważ ntak zupeł-
nie zawodzi. Z uczuciem ulgi widownia

przyjmuje koniec tych nieciekawych za-

wodów.

znalazł tym razem czułą asystę w oso-

bie Janika,

Ruch-LKS3iO
KATOWICE, 5.9 (Tel. wł.) . Ruch —

ŁKS 3:0 (2:0). W I połowić bramki

zdobywają: Cebula i Kubicki. Po przer-

wie trzecią bramkę Cebula. Widzów

ok. 3 tys. Sędziował p. Fiszer z Pozna-

nia b. słabo. Gra na b. niskim pozio-
mie, ale za to chwilami outi'«, a nawet

wręcz brutalna. Specjalne pretensje ma>

my do reprezentata Polski Cieślika,
który rozbił bramkarza ŁKS, chociaż

mógł go przeskoczyć. Z Ruchu wyróż-
nił się przede wszystkim Bartyla oraz

Cieślik. Bramkarz był prawie bcxro-

botny. Obrona sisba. ŁKS grał burd/.o

ładnie, optycznie robił dobre wrażenie,
ale akcje jego były pozbawione dynami-
ki i nie kończyły lię pointy strzało,

wygrał t trudem. W rzeczywistości
krakowianie %bez Parpana I Kohuta

mieli w polu przewagę, której nie

um'e!l jednak zreafzować.

Śląsk mając w szeregach swych
sześciu reprezentantów Polski, raczej
rozczarował. Najlepiej ptezentowało,

się ślft»lt'e trio obronne: Janik, Jun-

duda i Siwy, oraz Bartyla jako stop-

per.

W drużynie krakowsk
!
ej wyróżnili

się Gracz, Radoń, Gędłek, Jabłoński

II, Barwlńskl.

Zawody ucierpiały z powodu desz-

czu i śliskiego boiska, na którym wy-

szły jaskrawo na jaw braki technicz-

ne naszych pilkałzy,

Pierwsza połowa była nieciekawa,
W drugiej Kroków ma znów przewagę

i... 25-ej min. traql pierwszą bramkę
dzięki skutecznej główce Muskały,' W

34-ej Cieślik z niewyraźnej pozycji
zdobywa drugą bramkę. Punki hono-

rowy Krakowa był dziełem młodego
skrzydłowego Wólllngera, który zajął
miejsce Cisowskiego,

TABELA LIGOWA

1) Craeoyla
2) Ruch

1) Wiała

4) AKS

5) Legia
6) ZZK

7) Warta

8) ŁKS

9) Garbarnia

10) Polonia W-wa 17

11) Polonia Bytom
1

18

12)TarnoTia 18

13) Rymer '18

l^.WIdaaw 18
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18

18

18

18

18

16

18

17

pkt
28
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24
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20
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13

8
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Tylko Skonecki zdobył dwu punkty
ĘMJ

MECZ Z Węgrami niemal już na

zakończeniu sezonu był jakby
egzaminem dla naszych czołowych te-

nisistów. Najlepiej ten egzamin zło-

żył Skonecki, który znalazł się w tej
chwili u szczytu formy. Skonecki nie-

wątpliwie wiele skorzystał w tym ro- .

ku, a to przypuszczalnie przez kon-

takt z zagranicznymi tenisistami. Jak

twierdzi, wiele dał mu wyjazd do

Szwecji, gdzie po pierwszym przegra-

nym meczu złapał jakby „drugi od-

dech" — nagle zaczęło wszystko wy-

chodzić, a gdy się nabiera regularno-,
ści, nabiera się i pewności na korcie

i wówczas można wiele ryzykować,
atakować, narzucać swą inicjatywę, j

Jędrzejowska popełniała niemal te

same błędy jak niegdyś na początku (

swej kariery. Jak twierdzi pani Jad-

wiga, nie brak jej sił fizycznych do

walki, ale nie ma ona ciągle odpo-
wiednich sparring - partnerów, którzy
zmuszaliby ją do szybkich startów i

męskiej gry. Uważa ona, że ma zbyt
mało okazji do ciężkich walk z za-

granicznymi zawodniczkami.

NA SCHYŁKU 1 POCZĄTKU...
Budapeszt przysłał nam drużynę

Prezentacja drużyn przed meczem. Stoją od leiiej: Katona, Szigeti, Erdoedi,
przedstawiciel Węgierskiego Związku Tenisowego, kpt. sport. PZT ChalUer,

Bełdowski, Jędrzejowska i Skonecki. Foto FrmuJcomak

nie serwisową i przez to był bardzo

handicapowany w czasie ataków przy

siatce.

SKONECKI — SZIGETTI

Po zakończeniu tego spotkania, gdy

dbsć dziwną. Składała się ona bo- już słońce chyliło się ku zachodo-

wiem z Szigettiego —

gracza, który, wi — rozpoczął się pojedynek Sko-

właściwie już stoi na schyłku^swej necki — Szigetti. Pierwszego seta

kariery tenisowej i młodego Katonn,'Skonecki eksperymentuje, zmusza

który znów dopiero wchodzi w szran- Szigettiego do ciągłego startowania do

ki i jest jeszcze takim mało zrówno-1 skróconych piłek. Taktyka ta wyraź-

ważonym młodzieńcem, który wie jak' nie miała na celu zmęczenie przeciw-
trzeba grać, ale nie zawsze swe do-

bre zamiary i chęci może wprowa-

dzić w czyn.

Pani Erdoedi umie dobrze grać w

tenisa. Właściwie umie ona wszyst-

ko i trudno się w jej grze dopatrzeć
słabych punktów. Umie też walczyc
i* nie załamywała się nawet w chwi-

lach, gdy szczęście się od niej od-

wracało. Walczyła 'ona jak to się mó-

wi „z zębem" i z wielką amicją. Każ-

de udefzenie tej zawodniczki • zdra-

dzało, że tenis sprawia jej olbrzymią
przyjemność, że tenis jest jej żywio-
łem. I

PIERWSZY DZIEŃ
Katona — Bełdowski 4:6, 4:6, 6:2,

6:2, 6:3.

Szigetti — Skonecki 8:6, 2:6 (spot-
kanie przerwane na skutek ciemno-

ści).

"Pierwsze spokauie^ nie przyniosło
spodzie wćinych emocji. Będziemy

szczerzy, oczekiwaliśmy po młodym
Katonie dużo lepszej gry. Niestety
Katona jest jeszcze dopiero kandyda-
tem na dobrego zawodnika. Węgier
jakby był w stadium „piórkowania".

Skonecki i Szigem przed spotkaniem,
zakończonym zwycięstwem Polaka w 4

setach.

Foto Franckoiciak

nika. Skonecki jednak zapomniał, że

wkrótce będzie ciemno i mecz musi

być przerwany. Wobec tego „męcze-

nie" Węgra i tak na nic się nie przy-

da. Skonecki. przegrał seta 6:8, w dru

kim Szigetti istotnie traci siły i ule-

ga 2:6.

Jak się jednak okazało na drugi
dzień (sobota), gdy kończono mecz,

eksperymenty nie były potrzebne.

W sobotę Skonecki zagrał w otwar

te karty i pokazał naprawdę klasę.
Nawet tak rutynowany technik i tak-

tyk nie miał nic do powiedzenia —

wiele było mistrzowskich, szybkoooga

Węgierka jednak dochodziła i' do

tych piłek.

Wyrównanie przyszło szybko —• a

potem już Węgierka nabrała pewno-

ści siebie, zdobywała gem,za gemem.

Przy stanie "2:3 Jędrzejowska mogła

jeszcze wyrównać, ale znów te ner-

wy Zrobiła podwójny aut przy ser- dapesztn.
wisie. |

W drutf: m s"-'e Jędrzejowska pro-

wadziła 4:1 ! znów szybka Węgierka

wyrównała i po zażartej walce wy-

grała seta i mecz.

DEBEL TRADYCYJNIE

PRZEGRYWA

Debel nasz tradycyjnie przegrał.
Para Szigetti, Katona pokonała zes-

pół Skonecki, Bełdowski 6:3, 6:4, . W

11:9. Polacy grali początkowo słabo, j
^

— Jak się pancauje, zapytasjemy Heb-

dę po meczu?
— Uważam, ie stosunkowo zagrałem

dobrze — to znaczy stosunkowe do

treningu przed spotkaniem z Szigettim.
Psułem wiele łatwych piłek, e® jest *y

nikiem braku odpowiedniej zaprawy.

Uważam jednak, ie graliśmy śywe J

mecz mógł baintereeewać publiemowć.

REMIS W GRZE MIESZANEJ
Gra mieszana nie została dokończona.

Oczywiście i tym razem przeszkodził
zapadający zmrok. Rezultat niemal re-

misowy: Jędrzejowska, Skonecki —

Erdoedi, Katona 6:4, 4:6, 2:1. V-pierw
szym secie para polska gra słabe. Ję-
drzejowska i w niedzielę nie potrafiła

się skoncentrować, a po Skoneckim zaae

było przemęczenie spotkaniami w sin-

glu. Coś się nie kleiło, z czego korzy-
stał Katona, który potrafił wynajdywać
Inki M korcie pomiędzy Jędrzejowską
a Skoneckim. Katona grał niezwykle
ofiarnie.

?v..t miast jui w drugim secie sytw-

cja zmienia się na korzyść Polaków.

Skonecki zaczyna zdobywać pnnkty, a

Jędrzejowska opanowuje się nerwewo.

Niestety .w chwili, gdy para pokka pro-

wadzi — staje się tak ciemne, że dal-

sza gra jest już niemożliwa'.

Ostateczny wynik meczą .4:2 dla. Bn-

Węgier Zsitway jest najlepszym tycskerzem swego kraju, a na. Igrzyskach Bal•

kańskich walczyć będzie o 1-sze miejsce z Rumunem Dragomiran. Obaj pnę-

hrmcaają 4 metry. Na zdjęciu Zsitttmy z łatwością przechodzi nad poprzeczkę

przed Igrzyskami Bałkańskiemi
KŁAD polskiej drużyny lekko- ku Łomowski i Gburczyk dostaliby Nie mamy zastrzeżeń co do startu

atletycznej na Igrzyska Bałkan- partnera, ńa którego' punkty można Kielasa na 5 i 1C.C09 m. -Ale; warto

a dopiero rozegrali się w trzecim se

cie, gdy już było zbyt późno. Kato-

na sprawiał się lepiej w deblu niż w

singlu. Szigetti jak na jego lata, grał

_

• skie ustalono następująco: prędzej liczyć. • • byłoby spróbować gdańszczanina i w

Niepewna 'jest sytuacja ze - Satkie- biegu na 4.000 m z przeszkodami. Kon

wiczemf Chłopak nie trenuje już od kurencja ta wg programu jaki jest w

100 m: Kiszka, Rutkowski; 200 m: kilku tygodni, poddaje się cierpliwie posiadaniu P.Z .L.A ., ma stanowić za-

MĘ2CZYŻNI:

dobrze, staraiąc się wykorzystać
Li Pski > Stawczyk, (Danowski); 400 m: zabiegom lekarskim i martwi się, czy kończenie Igrzysk. K

:
elas może zdo-

wszystkie błędy przeciwników. Beł- Mach
-

Buhl
; (Grzanką); 800 m: Stat- wyjdzie jeszcze w ogóle na bieżnię, być jeden punkt, a to jest już sporo

dowski najbardziej zawodził w retor- ^wicz, Wideł., (Nowak); 1500 m: Wi- ;

nach. Można bvło zaobserwować, że! derski, Kwapień (Dychto); 5000 m:
^

V . .

Skonecki nie miał zaufania do sweg0 | Kielas W ęcek; 10.000 m: Kie,as,
^ fl^g^$1(16

Dartnera i wskutek tego nie było na-i cek
= 3000 m z P«eszk.: Bomecki, Bo. ł " '

leżytej współpracy - co w rezulta-1 czar: 110 m Pł " Skałbania, Adam-

cie doprowadziło do zwycięstwa pa-
1

czyk (Dunecki); 400 m pł.: Puzio, Gąs-
w

ry- węgierskiej.

TRZECI AKT

Kuźmicki nie jest" jedynie 10-bbistą.
Można go z pewnością zatrudnić w

trójskoku lub skoku w dal, w konku-

rencjach które odbędą się w dn'ach,
i poprzedzających 10-bój. Tu znów mu-

s simy liczyć na punkty. W trójskoku
s.oVrsk» .(Rzeiniczek); „kola: Łomowskj,' jtfg^sfĄ ineSz l&a&iż obawa'kontuzji i? możną ostar

Łofflo*®»»tecznie nie ryzyfcow*£ Alfenad sko-

Hoffman (Praski); oszczep: Gburczyk, międzynarodowy, turniej tenisowy do kiem w dal warto się zastanowić.

W trzecim dniu na kortach Legii Nowak; granat:. Szelest, .Gburczyk; Bydgoszczy, który ^ozpociyńa się w' Największe zastrzeżenia muszą na-

zadawano sobie pytanie, jak wyp?d- f *zwyż: Zwoliński, Dręgiewicz (Pa- czwartek. W ten sposób, przypuszczał- suwać sztafety. Łatwo jest powie-
nie Hebda w walce z Szigettim Nikt , procki); w dal: Adamczyk, Kiszka

nie kłopotał się o rerultat meczu Sko (Pawłowski); trójskok: Hoffman, Wein

necki — Katona, zwycięstwo bowiem berg (Krzyżanowski); tyczka: Moroń-

Polaka uważane było za pewnik. Tak czyk, Mucha (Małecki); młot: Masłów

się też stało. Skonecki gładko i bez sk:, Kozubek (Kocot); 10-bój: Adam.

większych trudności rozprawił się Wę czyk, Kuźmicki. Składy sztafet: 4x100

grem, wygrywając w trzech setach m i 4x400 ustalone będą na miejscu,

6:2, 6:2, 9:7.

. Katona przegrał dwa pierwsze sety

bez większej walki. Węgier robił czę-

ste błędy, wiele jego piłek szło na

•- .ie dojdzie do pojcdyąikur rewanżowe- dzieć: skład ustali się na miejscu,
so Jędrzejowska — Erdoedi. Nie może jednak tego powiedzieć fa-

chówieb. Członkowie sztafety 4x100

UOA szCZTPIORNIAKA m

muszą zm
:
eniać na ślepo, muszą

,.„, ,„ . ., , . być ze soba idealnie zgrani. Czyż nie-
KRAKÓW, 5.9 (Tel. wl.) . W niedzielę od- 7 - -

'

były_slę dwa ostatnie mecze Ugi Szczy- było czasu, by tę sztafetę przygoto-r
piorniaka grupy drugie). Obydwa spotka- weć należycie.
nia odbyły się w Krakowie. Przeciwnika-
mi drużyn, krakowskich byiy drużyny ślą-

W konkurencjach kobiecych zastrze

żenią budzi wstawienie do rezerwy

Gościniakówny (80 m pł.) i Gemboli-

só.wny (w dal). Tej ostatniej nie prze-

szkodzi start w trójboju. A ma b." do-

brą formę w skoku'w dal.

Z obsadzeniem pozostałych konkuren-

Może jedynie

KOBIETY!

100: m Moderówna. Hejdućka (Broc ^ ^^Ton-

kówna); 80 m pł.: Mitan, Peskówna (.a Ąi Rocha 3, Gawola 2, Taturę, Szaiia-

auty, każda niemal wycieczka Skone- ' (Gościniak); 800 m: Cieślikówna, Bul- na, Gielnik? i Langosa po 1. Dla AZS

ckiego do siatki kończyła się zdoby-żanka (Wasilewska); w'dal: Nowś&p- b/amki zdobyli Paszkowski, Par pobudo-
waniem punktów przez Polaka. wa, Moderówna (Gembolisówna); WICZ " "

. „ t' •
. ,

_ , . , _ ,. _ ,. . Dzięki temu zwycięstwu Chrobry zdobył
Początek trzeciego seta nie zapo- wzwyż: Mitan, Pankowna (Ładozyn- ^„mistrzostwo grupy i wraz z Chorzow- cji można się zgodzić,

wiadał również większej sensacji. Sko-i ska); kula Flakowicz, Wajsówna skim AKŚ-em wchodzi do-rozgrywek fi- Dychto mógłby biegać
necki prowadził lsO, 2:1, 3:2, 4:2, 5:3. ! (Bregiilanka); dysk: Wajsównk, Do- ^nalowydi. Hw drugim - spotkaniu Cracovia j 3000

'

W tym momencie Węgier poderwał brzańska; oszczep: Sinoracka, śtacho^^S ^3⁄43⁄43⁄43⁄4^'

się do walki i zdobył kolejno dwa wiczówna; 3-bój: Moderówna, Gem- Kuhn 3 ciesielski i Lachta po 1. Dla Tę-

gemy, wyTÓwnając na 5:5. Skonecki bolisówn^JPeskówna). Skład sztafety czy Tomecki 3, Sideiko 1. Cracovia mimo

znów uzyskał prowadzenie 6:5, ale' 4x100 m^talony będzie na miejscu, wysokiego zwycięstwa ma gorszy stosu-

„ . ł•u-» 11• !eiłJ1 • • i • ńek bramek z Chrobrymi któremu dzięki
Katona wyrównał i obiął z kolei pro-j Skład ten me jest przypuszczalnie temu mutia(a oddai drugie „iejiee w ta-wadzenie 7^. Był to już „łabędzi ostateczny. Już w czasie, gdy wędro- bS|j.
śpiew" Węgra. Polak skoncentrował wał on do P.A .P .- a (za którym poda- I

Uścisk dłoni Bełdowskiego i Katony po

meczu wygranym przez Węgra.
Foto Franckowiak

»

widać; że-chciałby dobrze, nawet za

dobrze opanować nowoczesną grę

gdy Skonecki zaczął atakować długi- zaczął znów częściej chodzić do jemy), wyjaśniła się' sprawa Gierutty. j
mi piłkami. Polak wygrywał wszyst-' siatki, w rezultacie wygrał seta 9:7, Olbrzym warszawski, wg zapewnień PKQ1 W StOIllO —]
kie pojedynki. Miał on zresztą wspa-

niały dzień, piłki miały idealną dłu-

gość, były szybkie i mądrze plasowa-
ne. Skonecki bez trudu i niemal nie

kończąc grę efektownym smeczem.

Po krótkiej chwili na korcie ukaza-

li się dwaj starsi panowie: Hebda i

Szigetti. Nikt nie oczekiwał gry szyb-

członka komisji sportow.ej P.Z.Ł .A.,
na Igrzyska pojedzie. W tym wypad-

Stara się narzucać dużeTe^o? sUra' zmuszony do walki wygrał dwa po-
kie '- spodziewano się na ogól nudnej

się skończyć każdą piłkę jak najszyb- ^ebne do ostatecznego zwycięstwa Piłek i czasu do czasu

jakiegoś kruczka technicznego.

HONOROWA PORAŻKA HEBDY

Tymczasem już pierwszy set mile

ciej. Stara się plasować piłkę tak, (
set Y ^=2.

aby spadały w miejscu najmniej spo- n£RWY JĘDRZEJOWSKIEJ

dziewanym dla przeciwnika. Ulubio- ZAWODZA

nym jego uderzeniem jest więc przede Erdoedi "zwyciężyła Jędrzejowską rozczarował: Hebda nie ograniczył
wszystkim „cross". Niestety Katona 6.3 g.6 NiewątpIiwie w graJ1icach

sie
-

l y' ko do odbijania piłek, atako-

nie posiada zupełnie regularności i możliWości Jędrzejowskiej leżało zwy' wal i nawct robił
wypady do siatki. Gwardii nadeszła wiadomość, że stan

akcje nawet obmyślane i dobrze za- c;?stwo nad Węgierką. Niestety Ję-
Szi Setti w

pierwszym secie nie mógł, kolana Kolczyńskiego pogorszył się
" "* się jakoś rozegrać i uległ 4:6. Dragi | (Kolczyński już w Londynie walczył z

Kolczyńskiego
w gipsie

Z obozu treningowege bokserów

likwidacji
Zgodnie , z intencję powolujęcę Polski
Komitet Olimpijski dla przeprowadzenia
polski*] ekspedycji olimpijskiej na XIV

Igrzyskajw Londynie PKOI, wobec za-

kończenia igrzysk, na posiedzeniu z

dnia 1 września, postanowił zamknąć
swą działalńoSć do dnia 15 paździer-
nika j»r.

Oefpocrfecfzi
iletfalrć/1

początkowane spalały na panewce. drzejowska 2najduje sie w wyraźnie
D atego też spotkanie było nudne, złcj formie psychicznej. Na kort wnio

gdyż me miało ciągłości, rwało się co s}a bowiem zbyt w-e]e nerwowośc5.

chwilę oczywiście nie tylko dzię- j Moźe właśnie na skutek nie opaao_

ki błędom Katona, ale również i Beł-
^^

nerwów _ mistrzvni polski po.

dowski ego. Gdyby Bełdowski mógł pełniła szereg taktycznych błę.
skoncentrować się nieco bardziej, dów Ro2poczę}a mecz w zbyt szyb-
gdyby zdobył się na nieco więcej re-

gularności — to Katona sam „na

ochotnika" przegrałby z nim', mecz.

Wystarczy bowiem zauważyć, że Wę-

gier w czasie meczu aż 10 razy zmar-

nował swe podania serwisowe (doubl-

tatfty).

Katona przeważał Bełdowskiego w

serwisie. Jego podania były silne i

trudne do przyjmowania. Niestety sę-

dziowie ułatwiali Węgrowi zadanie,
nic zwracając zupełnie, uwagi na je-

go błędy przy serwowaniu, przekra'
czał on bowiem niemal z reguły li'

kim -tempie, zaczęła „bombardować"

przeciwniczkę, strzelając silne for-

hendy, które Węgierka nie była w

stanie przyjąć. Atak ten przyniósł jej
prowadzenie 2:0. A dalej...? Dalej ję-
drzejowska już nie potrafiła utrzymać

tempa, zaczęła popełniać błędy, sta.-

rała się nadal w pitki wkładać całą

swą siłę. A przecież nie można przez

cały mecz zdobywać punkty tylko sa-

mymi silnymi forhandami. To~tak :a-

mo jakby bokser każdym ciosem

chciał nokautować. Polka wprawdzie
atakowała i dropszotami, z których

set natomiast zakończył się wygraną' bolącym kolanem). Przypuszczalnie no

Węgra w identycznym stosunku. W ~ ~

secie trzecim Hebda prowadził jui
3:0 i 40:15, a mimo to Węgier wyrów
nał i znów wygrał 6:4. Czwarty set

stał się łupem Hebdy znów 6:4, wre-

szcie w decydującym piątym secie

Węgier, nieco lepszy kondycyjnie uzy

skał zwycięstwo 6:4, wygrywając ac-

ta i mecz 4:6, 6:4, 6:4, 4:6, 6:4.

Budapeszt - Bielsk 4:0
Tenisiści węgierscy, którzy wcaoraj

przybyli do Warszawy o 8 rano, rozegra,

li poprzedniego dnia mecz w Bielsku,
wygrywajgc 4:0. Szigetti pokonał Rich-

tera 6:3, 6:1. Erdoedi — Popławska
6:0, 6:1, Erdoedi, Katona* — Popławską,
Buchalik 7:5 (nic dokończow>)«

gj zostanie włożona w gips.

Depesze PZB
idq w świat

PZB rozesłał do\rszyetkicb zwifzków

bokserskich w Europie zawiadomienie

o zmianie siedziby.
Zebrania PZB będf się odbywały tra-

dycyjnie w każdy czwartek.

Trener Monasterski ma aię udać wraz

ze Setamem na Biłkaniadę de Tirany.

SUIy Czytelnik — Toruń. Adres Polskie-
go Związku Narciarskiego: Kraków — ul.
Basztowa

Czytelnik I. z Poznania. Antkiewicz nie

jedzie na Baikaniadę ponieważ sam pro-
; sil o pominięcie go w składzie. Co do
; Kruży, to trudno ocenić, kto w tej chwili

jest lepszym od niego zawodnikiem,
i Musiał Jan — Raszowice. Sprawy przy-

jęcia nowych zawodników wymagają zgo-

dy właściwych okręgowych Związków
Sportowych,

i - Marian Motyka — Waruawa. Szerokość
bramki piłkarskiej wynóśi 7,32. m, a wy-
sokość 2,44 m.

I. s. — Starogard. W meczu Wisła —

Tarnovia bramki dla Wisły zdobyli Kohut

4, Mamoń i Gracz po 1. Dla Tamovii jed-
ną bramkę Strzelił Binek.

W meczu G#barnia — Polonia Sytom
Ploteczki ze światu

• -..-.„^. . , TT. HIWVL- w»M«iiłia — ruiuilio BViUm
b.r .mw d-a Garbarni zdobyli Fory„owski

PIŁKA W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ, 5.» (Tel. wL). Roze-

grane zosUło spotkanie piłkarskie o mi

strzogtwo Pomorza pomiędzy Visł| z

Grudzifdza a miejscewą Gwardif, któ-

ra zwyciężyła w stemnk* 4:1 (1:8).

•merykeńtkich przyjaciół do USA na mecz

Zaleski — Cerdan. .Wielki Georges" za-

proszeni* przyjął.
I^ilsil* aagietocy, którzy swego cza-

su zołtaM ZMngatowani de Argentyny,
aby tan pfowdzlć zawody drutyn zawo-

dowych, ; maję jui doryć ewesihK Jakie
niemal bezustannie odbywają tł* na boi-
skach I jak mówią, zamierzają zerwać

kontrakty i opułcić Płd. Amerykę. Decy-
zja ta zapadła po ostatni* . wypadku w

La Plata, gdzie w czasie meczu, został

poturbowany sędzia angielski.
He Befctł, bokser (łowacko-ameryljjhki,

znów próbuje szczęścia. Tym razem Ipot-
ka się i Utlopada w Madison Squar*
Garden z Ezzardem Charletem.

przybył do

Anglii z Ptd. Afryki. Nazwano go „Biją-
cym dzieckiem" („Baby Battec)". ftokser
ten (toczył dotychczas 32 wałki, z któ-

rych 31, wygrał. Nigdy się ale spotkał i

białym człowiekiem, gdyż walki pomiędzy
białymi ł czarnymi są zibrontone w Afry-
ce Południowe], Związek Brytyjski zezwo-

lił ..Bijąfceimi dziecku" m walczenie na

wy»pecfc eogieltkiai.

i Kaliciński po 2. Dla Polonii jedyną bram-

kę strzelił Trampisz.
Stały Czytelni Ir — Kielce. Radzimy wpła-

cić na konto PKO I—1923-Warszawie
45 zł, zaznaczając w miejscu'' dla kore-

spondencji o jakie numery chodzi I jaki
jest • Pana dokładny adres.

WARUNKI PKENUMHATT

miesięcznie . .._....«»n.—

Wpłacać wyłącznie ea adres Administra-

cji — Warszawę, eł. Mokołowske S

.Ptaegłąd Sportowy", konto P. K. O . MW

CENTOStOSZU .

sa 1 m • lekicie tzerekeikl fe«ieej
szpalty — M xt
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