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5 spotkań bokserów ratfzlec-
< kich w Czechosłowacji

Praga (łeb) Reprezentacja bokserów 
radzieckich, która w najbliższych dniach 
przybędzie do Pragi rozegra na terenie 
Czechosłowacji 5 spotkań.

Tournee drużyny radzieckiej rozpocz. 
nie się oficjalnym spotkaniem pięściar
skim ZSRR — Czechosłowacja.

Mecz ten odbędzie się na wolnym po
wietrzu na stadionie Sparty.

Po tym meczu odbędą się następujące 
■potkania: Bratysława — Moskwa, Brno 
— Moskwa, Praga — Moskwa i Zlin — 
Moskwa.

W razie dłuższego pobytu reprezenta
cji radzieckiej dojdzie jeszcze do dal
szych spotkań.
Czy wiecie, że...

trener mistrza świata Joe Louisa, Hay 
Arcel powiedział, że decydującą rolę w 
walce Louisa o tytuł mistrza świata z 
Billy Connem odegra harmonijna praca 
rąk, nóg i mózgu?* * *

Według jego zdania przedwojenny 
Louis był pod tym względem doskona
łym bokserem? * * ♦

W obecnym czasie wydaje się mu, że 
Louisa można łatwo wyprowadzić z rów
nowagi i że jest obecnie „miękki"?

Za najniebezpieczniejszy dos dla 
Louisa uważa Arcel prawy sierpowy?* * *

Na pytanie o wynik spotkania Arcel 
odmówił odpowiedzi?

Anglia — Ameryka w beksie 
amatorskim 10:6

Londyn. Międzypaństwowy mecz pię
ściarski amatorskich reprezentacji Wiel
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych A. 
P., rozegrany w Londynie w Wembley, 
ukończył się zwycięstwem Anglii w sto
sunku 19:6.

Polska — Anglia w boksie?
Warszawa. Prasa angielska donosi, 

że amatorska reprezentacja bokserska 
Anglii przed swym wyjazdem na re
wanżowe spotkanie z USA w No
wym Jorku rozegra mecz treningowy 
z ósemką reprezentacyjną Polski.

Indagowany przez dziennikarzy po
znańskich w tej sprawie prezes PZB 
oświadczył, że oficjalne zaproszenie 
ze strony Anglii na występ Polaków 
W Londynie jeszcze nie wpłynęło doW Londynie jeszcze nie wpłynęło 
swlązku.

G. Haagg
Sztokholm. W i____

Grecji“ odbędzie się na 
hołmskim w dniu 14 czerwca : 
ny pojedynek w biegu na 3 mile 
zdyskwalifikowanych biegaczy szw.

j — Anderson
ramach akcji „Pomocy 

stadionie sztok- 
sensaeyj- 

.... „ ile dwóch
zdyskwalifikowanych biegaczy szwedzkich 
byłych rekordzistów świata Gundera Hae- 
gga i Arne Andersona.

Wspaniały sukces Polaka w biegu na 10 km.

Wlduta zwyeiess
217 zawodników w Leningradzie

LENINGRAD. Znany długodystansowiec polski Widula (CKS 
Częstochowa) startował 29 maja w Leningradzie w biegu na 
10 km.

Zawodnik polski odniósł wspaniały sukces, zwyciężając do
borową stawkę 217 zawodników radzieckich, fińskich i jugo
słowiańskich.

Bieg odbył się w ramach tzw. „Maratonu długodystansow
ców“, na stadionie Centralnego Instytutu Armii Czerwonej.

Widuła uzyskał czas 32,19,1. Drugim był inż. Pietrow (ZSRR) 
32,33. 3) Hejnitow 33,29. 4) Andrejew (mistrz ZSRR na tym 
dystansie) 33,57,1.

Andrejew po przerwaniu taśmy zemdlał.
Zwycięstwo Polaka przyjęła 63.000 widownia gorącymi 

ukiaskami. Z zawodników zagranicznych na 11-tym miejscu 
przybył jako pierwszy zawodnik jugosłowiański.

W dalszych konkurencjach Maratonu długodystansowców, 
w biegu na 5000 mtr. triumfował znany biegacz ZSRR Pucha- 
czewski w czasie 14,50,8. Startowało 117 zawodników.

W biegu na 15 km, która to konkurencja cieszy się najwięk
szy popularnością z biegów na dtogie dystanse, startowało 570 
zawodników. Zwycięstwo odniósł najlepszy długódystansowiec 
radziecki WANIN w czasie 49,09,1, 2) Jermatojew 50,09,6.

Mecz o BteHafay Efetag toywwp Peatg

Batory - ŁKS 9:7
Wspaniała walka I niezasłużona porażka Razamika ze Stasiak ie

bokserskich PolskiPięściarze RKS (Batory) Chorzów jedna z najlepszych drużyn
Katowice. Żaden chyba jeszcze mecz 

bokserski w Polsce nie natrafił na tyle 
trudności co rewanżowe spotkanie tych 
dwu czołowych drużyn.

Do ostatniej niemal chwili nie wia
domo było czy dojdzie on do skutku 
Telefony i telegramy mijały się w 
drodze, raz go odwoływano, to znów 
wznawiano rozmowy na temat sfina
lizowania imprezy.

Wreszcie sprawa się rozwiązała, — 
Tmava (Czechosłowacja) odwołała 
swój przyjazd i na kolanie wprost 
jak się to mówi w ciągu dwu dni kie
rownictwo Batorego zdołało „zmonto
wać“ mecz, co nie trzeba dodawać by
ło wielkim ryzykiem pod względem ka
sowym, dla organizatorów.

Na szczęście dla gospodarzy wszy
stko skończyło się dobrze. Publicz
ność tłumnie pośpieszyła do hali tar
gowej, a na ringu chorzowianie odnie
śli aczkolwiek nieznaczne to jednak 
zupełności

zasłużone zwycięstwo.

...Jak w pełni sezonu
Mimo, że właściwie znajdujemy 

W

się

w tak zwanym „sezonie martwym“ w 
czasie kiedy normalnie bokserzy od
poczywają po jesiennych i zimowych 
trudach, mimo,* 1 że jest już czerwiec, 
to jednak tak ósemka ŁKS-u jak i 
Batorego

Kraków. (Tel. wł.) W mistrzostwach 
Polski w szczypiórniaku uzyskano nastę
pujące wyniki:

Zjednoczone (Łódź) — AZS (Kraków) 
12:0 (5:0)

AZS (Warszawa) — Cracovla (Kra
ków) 5:2 (4:1)

Zryw (Łódź) — Warta (Poznań) 3:1 
(2:0)

Zjednoczone (Łódź) — Cracoyia (Kra
ków) 3:1 (2:0)

Warta (Poznań) — AZS (Kraków) 7:1 
(3:1)

Zryw (Łódź) ₽- AZS (Warszawa) 5:1 
(3:lj

wykazały bardzo dobrą formę 
co świadczy, że obydwie nie zanied
bały treningu i dalej intensywnie pra
cują. „

Pięściarze ŁKS-u gościli po raz 
pierwszy na Śląsku i trzeba przyznać 
zaprezentowali się z najlepszej strony 
wykazując duże umiejętności, dobrą 
formę i sportowe zachowanie.

Największe zainteresowanie całej wi
downi skupiło się dookoła pierwszej 
już Walki Stasiak — Bazarnik.

Po zwycięstwie tego ostatniego w 
wspaniałym stylu nad Sowińskim, przy 
puszczano ogólnie, że także ■ i Stasiak 
mistrz Polski będzie musiał uznać 
wyższość Ślązaka. W bezpośredniej 
walce okazało się, że obydwaj są so
bie w tej chwili równi, co przy młodo
ści i talencie Bazarnika, oraz postępach 
jakie on stale robi, przemawia za tym, 
że pupilek Śląska już niedługo prze
wyższy łodzianina.

W drużynie gości obok przedstawi
ciela wagi muszej doskonale wypadł 
Kowalski i Olejnik.

Marcinkowski miał zbyt słabego 
przeciwnika' 1 trudno coś konkretnego 
o jego obecnej formie powiedzieć.

Pozostała czwórka łodzian odbiegała 
poziomem od wyżej wspomnianych. 
Pawlak już się zasadniczo dawno 
„skończył“. Rychtelski w wadze śred-

Mistrzostw ^Bar
skie Łodzi

ZZK - ZJEDNOCZENI 6:2 (4:0)
Łódź (tel. wł.). W rozegranym w Ło

dzi meczu piłkarskim o mistrzostwo kl. 
A między ZZK a Zjednoczonymi zwycię
żyli kolejarze 6:2.

ZZK grało znacznie lepiej zdobywa
jąc zdecydowaną przewagę już w pier
wszej połowie gry.

Doskonale dysponowanym strzałowo 
był Lewandowski, który sam strzelił 4 
bramki a Koczewski 2.

Bramki dla Zjednoczonych zdobyli Jan
kowski i Urban ż karnego.

„Wobec przegrania meczu drużyna Zje
dnoczonych spada obecnie z drugiego 
miejsca z tabeli na trzecie.
ŁKS — CENTR. SZK. OFIC. WYCH. 

POLIT. 7:3 (4:1)
Łódź (tel. wł.). W rozgrywkach o mi

strzostwo Id. A okręgu łódzkiego ŁKS 
2 Centralną Szkołą Ofic.

Mecz nie był zbyt ciekawy ze wzglę
du nt rażącą różnicę klasy obu drużyn.

Bramki dla ŁKS uzyskali Baran 3, 
Pietrzak 2, Hohendorf i Łącz po 1. 
ÄÄ7S S“k 2' ■ 

niej walczy bardzo inteligentnie, 
nie jest jeszcze bokserem posiadającym 
zbyt dużo wiadomości. Zylis i Jasiński 
przedstawiciele dwóch najcięższych 
wag przedstawiają materiał zupełnie 
jeszcze surowy i nieoszlifowany. Ani 
jeden ani drugi wydaje się zbyt wiel
kich już postępów nie zrobią.

W zespole Batorego jak zwykle naj
lepiej wypadli trzej młodzi Bazarnik, 
Kusz i Nowara. Ten ostatni był jednak 
nieco słabszy niż zazwyczaj.

Górecki w wadze koguciej spełnia 
rolę weterana stającego do każdego 
apelu. Walczy już jednak bez przeko
nania i z każdą walką wykazuje słab
szą formę.

Tkocz II w piórkowej ugiął się pod 
siłą ciosów Marcinkowskiego tak 
wcześnie, iż należy wątpić czy posia
da on istotnie jakieś walory pięścia
rza,

Manecki także zbliża się szybko ku 
końcowi swojej kariery i w niedzielę 
na tle Kowalskiego wypadł bardzo 
matowo. Kolonko na ogół zadowolił 
mając przeciwnika dużo wyższego od 
siebie, wygrał walkę dzięki większej 
rutynie i wytrzymałości.
Kubica w wadze ciężkiej robił jak 
zwykle wrażenie nowicjusza na ringu 
Posiadając bardzo silny cios nie umie 
on go jeszcze jednak wyprowadzać.

Bazarnik pokrzywdzony
Najpiękniejszą walką dnia było 

spotkanie Bazarnik — Stasiak; walka 
stoczona w szybkim tempie fair przy
sporzyła wiele emocji. Bazarnik nie 
zląkł się nazwiska mistrza Polski. 
Przez całe trzy rundy utrzymywał ini
cjatywę w swoich rękach, toteż zwy
cięstwo przyznane Stasiakowi było 
wielką

pomyłką i niesprawiedliwością 
krzywdzącą młodego, dobrze zapowia
dającego się pięściarza. Zdaje się, że 
na sędziów podziałała końcówka, w któ 
rej Stasiak był minimalnie lepszy. Wg. 
ogólnego zdania nawet łodzian wynik 
walki powinien być remisowy.

(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
SSSS

'Misfraeziw« Falski 
w Mcay^raMbi fnfi

Szyta. W finale mistrzostw Włoch z 
udziałem ośmiu drużyn prowadzi w dal
szym ciągu Torino z 10 punktami przed
2) Internationale — 8 pkt., 3) Juventus 
6 p„ 4) Napoly 5 p., 5) Livorno 4 p.

Wyniki minionej niedzieli były nastę
pujące: Torino — Internationale 1:0 (45 
rys. widzów); Milano — Juventus 1:1 
'20 tys. widzów); Napoly — Roma 2:1 , 
30 tys. widzów); Bari — Livorno 0:0 - 

/20 tys. widzów).

WYNIKI POŁUDNIOWO AFRYKAŃ
SKICH LEKKOATLETÓW

Londyn. Na zawodach lekkoatletycz
nych, jakie odbyły się w Johannesburgu 
w połud. Afryce osiągnięto szereg dosko
nałych wyników. 1 tak w biegu na 100 
m. Cumming uzyskał czas 10,8 sek. na 
200 m. Joubert osiągnął czas 21,9 sek.. 
Bosman w biegu na 400 m. osiągnął 49,2 
sek., a na 800 m. uzyskał on 1,54 min.

W biegu przez płotki na 110 m. zwy
ciężył Woods w czasie 14,8 sek., zaś re
kordzista połud. Afryki Shore osiągnął w 
biegu na 440 yar. (404 m.) doskonały 
czas 47 sek.

F.C.  LIVERPOOL ZWYCIĘŻA 
W AMERYCE

New Jork. Angielska drużyna F. C. 
Liverpool rozegrała dalszy mecz swego 
tournee po Ameryce. Tym razem prze
ciwnikiem Anglików była drużyna Phi
ladelphia Americans, która poniosła 
sromotną porażkę od Anglików w sto
sunku 12:0 (5:0).
AMSTERDAM — SZTOKHOLM 3:1 (1:1)

Amsterdam. Międzymiastowy mecz 
piłkarski rozegrany na amsterdamskim 
stadionie olimpijskim w obecności 
55.000 widzów zakończył się zasłużo
nym zwycięstwem Amsterdamu.

BOHEMIANS ZNÖW ZWYCIĘŻA 
WE FRANCJI

Paryż. Znana drużyna czeska Bohe
mians, która podczas swego tournee po 
Francji w roku ubiegłym odniosła sze
reg sukcesów zaproszona została na 
występy w Afryce Północnej.

Czesi musieli z tego powodu zrezyg
nować z przyjazdu do Polski, gdzie za
proszeni byli przez ■ Cracovię, Wisłę 1 
ŁKS. Piłkarzy Bohemiansu bardziej po
ciągała wyprawa do Afryki jak do Pol
ski. (Nie dziwimy im się zresztą. Przyp. 
Red.).

W drodze do Afryki Bohemians roze
grał dwa spotkania na terenie Francji, 
gdzie pokonał repr. miasta 
oraz zwyciężył drużynę 
Saone 7:0 (3:0).

Besancon 2:1
Chalon sur

NA KONTY-ANGIELSKIE DRUŻYNY
NENCIE.

Londyn. Szereg drużyn angielskich 
bawi obecnie na tournee po krajach 
kontynentu, gdzie rozgrywa towarzy
skie spotkania.

W Paryżu finalista pucharu angiel
skiego Charlton Athletic pokonał Ra
cing Club 6:2.

W Kopenhadze Sheffields Wednesday 
zremisowała z repr. Kopenhagi.
w........................—

nała
W 

grało
W

fed zwyciężył z Contomalem 2:0 (1:0).

Oslo drużyna lotnicza RAF poko- 
epr. Oslo 3:1.

Sz.toliholmle Nevcastle Unitec prza 
z Hammerley 0:1 (0:0).

Neuchâtel wreszcie Westham Uni-

W tabeli prowadzi Zjednoczone sumę
5 punktów oraz stosunkiem bramek — 
21:4 przed Zrywem (Łódź).

I Szwedzcy piłkarze w Katowi
cach

Katowice. W nadchodzący czwartek 
dojdzie do ciekawego spotkania Noer- 
koepping (Szwecja) — Repr. Śląska

Szwedzi zawiadomili telegraficznie Śl. 
OZPN, że przyjeżdżają do Katowic wę 

samolotem,
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Jck. Batory

Dalszy r,iąg sprawozdania ze strony 1-sze]
Weterani na ringu

Spotkanie Góreckiego z Pawlakiem 
było najmniej ciekawą walką dnia. To
czone w tempie wolniejszym niż to 
zwykliśmy oglądać u naszych wag 
ciężkich miało typowo remisowy prze
bieg, a raczej można powiedzieć, że 
żaden z nich walki nie wygrał.

Łatwa przeprawa faworytów
Jak już wspomnieliśmy Marcinkow

ski miał małe pole do popisu i kilka 
ciosów wystarczyło, aby młodego Tko
cza II „ściąć“ z nóg.

Bogaty repertuar swoich umiejętno
ści wykazał przed widownią w walce 
z Maneckim Kowalski. Czysta i piękna 
walka przy stałej przewadze łodziani
na byłaby nieco ciekawsza gdyby Ma- 
necki w nią włożył tyle serca ile w 
trzecim starciu.

Egzamin Kusza
Drugą sensacją dnia miało być spot

kanie Olejnik — Kusz, Mistrz Polski 
przeegzaminował młodego rewelacyj
nego Ślązaka.

Egzamin wypad! bardzo 
dobrze.

Kusz walczył dzielnie i gdyby po
siadał wjępej rutyny i szyhkośei to 
mógł ze spotkania wyjść « lepszym 
rezultatem dla siebie.

Wbrew opinii Olejnik nie jest pię
ściarzem miernym, posiada on dobre 
przygotowanie techniczne, szybkość i 
cios.

W walce z Kuszem musiał wydać 
z siebie wszystko by wygrać i nie na
dziać się na jakiś morderczy Sierp 
ślązaka.

18 minut bs? eiwji
Nowarą z Rychteląkim nie potrafił 

sobję prawie przez dwie łWdy POR« 
dzić. Łodzianin pięknie blokował i 
kontrował, Dopiero w trzecim starciu 
bokser Batorego „rozgryzł” przeciw
nika i finiszem zapewnił sobie widocz
ne zwycięstwo.

W wadze półciężkiej KoIonRo z Syli- 
sem walczyli przez dwa starcia na re
mis. W trzeciej rundzie zmęczony Zy- 
lis oddał całkowitą inicjatywę w rę
ce Kolonki, który dobrze w tym dniu 
usposobiony wykorzystał okazję i po
trafił walkę bezapelacyjnie rozstrzyg
nąć na swoją korzyść.

W wadze ciężkiej w walce Kubica— 
Jasiński byliśmy ciekawi czy Kubica 
zdoła znokautować swojego przeciwni
ka czy też nie.

Tym razem Kubica mimo, że miał 
lżejszego od siebie przeciwnika nie po
trafił tej sztuki dokonać i mając prze
ciwnika kilkakrotnie już „spreparowa
nego” sam był tak wypompowany,, że 
nie potrafił się zdobyć na kończącą 
akcję. Na punkty wygrał za to wyraź
nie.

Batory już przed meczem prowadził 
2:0 wobec nadwagi Stasiaka.

Także Pawlak miał pokaźną nadwa
gę, ale po długich pertraktacjach u- 
zgodniono, że w tej wadze walkoweru 
łks nie oddą.

Mamy znów pretensje do są- 
dziów

Niestety jak zwykle mamy tę nie
przyjemność, że sędziom i tym razęm 
nie możemy wyrązię słów pochwały,

Nię dQtyczy tg gfj, Bpjskięgp vy rin
gu, który funkcje swoje spełniał za
dawalająco. Punktujący jednak kom
plet ob. ob. Sikorski,' Kulig i Łuka
szewski mocno się narazili publiczno
ści swoim werdyktem w spotkaniu 
towarzyskim \y walce muszej.

Nikt zdaje się oprócz nich nie mógł

I

Katowice. — Jednym z dosłownie „nąj 
czarniejszych" i najstraszniejszych bok
serów, jacy kiedykolwie,' walczyli ną 
ringach bokserskich, to murzyn ilattling 
Siki, mistrz świata w wadze półciężkiej 
pogromca słynnego „matymatyka bok
su", Georga Calpęntiera,

Kiedy w r. 19^2, pewnego wrześnio
wego, niedzielnego popołudnia w Bufal- 
lo stadium w Paryżu Battling Siki ma-- 
wił się w ringu, nikt jeszcze nie zdawał 
sobie sprawy, jakim rozwścieczonym de 
mońem stąnie sją §iki w waleę z Gai- 
pentięrem.

W oczach znawców Siki
nie miał żadnej szansy 

z ulubieńcem Paryża, bożyszczem kobiet 
George Carpentier, który w ten pamię
tny dzień stał w drugim rogu ringu, u- 
brany w nieskazitelny jedwabny płaszcz 
kąpielowy gładko uczesany, istny „Bóg 
piękności"

W trzeeiej już jednak rundzie pięk
ność Carpentiera zniknęła a twarz jego 
stała się jedną krwawą tylko maską 
Było coś ni. samowitego, nienormalnego 
i strasznego w sposobie, w jakim Siki 
rozcinał brwi i usta Carpentiera, roz
płaszczył mu nos i doprowadził go ta
kiego. stanu iż po 6-ciu rundach

nikt w nim nie mógł poznać 
pięknego boksera 

Idealizowanego przez cały Paryż,

dopatrzeć się zwycięstwa Stasiaka.
Gkoło 25 minut trwał 

straszny tumult i gwizdy 
po ogłoszonym werdykcie. Skonfudo- 
wane kolegium zmieniło swój skład 
przez zastąpienie ob. Kuliga 
Sl. OZB Sadłowskim.

Od tej chwili sędziowanie ___
się poprawiło i nie mamy w tym wy
padku panom 
ula.

Przed 3000 widzów stoczono osiem 
walk, których rezultat końcowy wyra
ża się korzystnym stanem

917 dla Batorego,
Wynik ten może uważać drużyna 

chorzowska za wielki sukces a zarazem 
za stwierdzenie, że już dzisiaj należy 
ona do najlepszych zespołów w kraju.

WyaM teotaieziie walk
Waga musza: Stasiak (ŁKS) oddał 

wobec nadwagi punkty walkowerem, w 
walce towarzyskiej ogłoszony został 
zwyęjęzcą nad Bazarnikiem.

Wagą koguida: Pawlak (ŁKS) zremi
sował g Góreckim (Batory).

Waga piórkowa: Marcinkowski (ŁKS) 
znokautował w pierwszym starciu 
Tkocza II (Batory).

Waga lekka: Kowalski (ŁKS) wygrał 
na punkty z Maneckim (Batory),

Waga półśrednia: Olejnik (ŁKS) zwy
ciężył na punkty z Suszem (Batory).

Wąga średnią: Rychteląki (ŁKS) u« 
legł pą punkty Nowąrze (Batory).

Wagą półciężka: Zylis (ŁKS) przegrał 
na punkty g Kolonką (Batury).

Wagą ciężka; Jasiński (ŁKS) przegrał 
na punkty g Kubicą (Batory),

Jot — Zet,

prezesem

wybitnie

sędziom nic do zarzuce-

Czołowe ^iłkarsMe Polski nie wykgztiją learnośęi
Sesscreie turnieju Crerewii 

a ©kasp Istnienia bi^ro-czerwenyeh
Seasacyjne mwstw AKS< 9 Wisłą i jeszcze sensacyjniejsza 

praiką z Crac@vią
drużynę chorzowską wiele. Jej najlepsi szeregów jej Spodziejg, Piontka i Mru® 
gracze ulegli wielu kontuzjom bardzo gałę.

Kraków (teł. w!.). Jubileusz czterdzie
stolecia istnienia Crącoyii zakończony 
został turniejem piłkarskim w obsadzie 
tylko krajowej.

Do Krakowa zaproszone zostały dwie 
śląskie drużyny przyszli mistrzowie swo
ich grup Polonia Bytom i AKS Chorzów.

Z miejscowych zespołów oprócz jubi
lata udział wzięła Wisła.

Turniej przyniósł dwie sensacje i wie
le nieprzyjemnych momentów.

Największą sensacją było wysokie 
zwycięstwo najlepszej śląskiej drużyny 
AKS-u Chorzów nad Wisłą.

Drugą nie mniejszą sensacją była od
niesiona przez chorzowian porażka wy- 
sokocyfrowa w drugim dniu w spotka
niu z jubilatką.

Drugi zespół śląski 
byłą najsłabszą drużyną turnieju i zro
biła także niespodziankę, ale raczej sła
biutką swoją formą i niesportowym 
chowaniem w meczu niedzielnym,

Kluby krakowskie zagrały bardzo 
równo W pierwszym dniu tak Craęovia 
jak i Wisła wydając się znajdować po? 
niżej swojej normalnej formy.

Sytuacja pod tym względem w dru
gim dniu wybitnie się poprawiła,

Do tej pory za nieoficjalnego mistrza 
Polski uważana była Wisła, a mecz so
botni miał być zadokumentowaniem tego.

Niestety sen o bezwzględnej supre
macji „czerwonych“ rozwiał AKS zwy
ciężając krakowian zasłużenie i bezape
lacyjnie.

Niestety zwycięstwo to kosztowało

niebezpiecznym i ciężkim, co w rezul
tacie wyeliminowało na czas dłuższy z

Krótki przebieg sobotnich spotkań 
przedstawiał się nast.t

AKS- Wieki 8:2 (3:1)
wzglę
dy na-

Polonia Bytom 
turnieju i —

za-

nie-

Cracovia-AK 3 5:1 (2:0)
Crawla rehabilituje częściowo opinie pltkarstwa krakowskHo

Wysokie zwycięstwo Crącoyii nad 
ślązakami byłoby wielką sensacją, gdy 
by wynik nie był usprawiedliwiony 
faktami wyżej przez nas podanymi,

Właściwym autorem tak wysokiego 
wyniku i sprawcą porażki drużyny 
z listkiem koniczyny był jej rezerwowy 
bramkarz Andrzejewski Й, który w 
fatalny i kompromitujący sposób prze
puści! trzy bramki, deprymując resztę 
drużyny. Mrugała już w dniu poprzed
nim uległ kontuzji, w meczu niedziel
nym po zderzeniu z własnym obrońcą 
ustąpił miejsca nieszczęśliwemu An
drzejewskiemu co kosztowaki ehorzo- 
wian przykrą i wysoką porażką.

Craepyh zagrał» w tym moczu bar« 
dzo dobrze i wykazała powrót do swo« 
jej szczytowej formy,

Najlepszych grąezy miała ona w 
Parpąnie, Gędłku, Jabłońskim i Bobułi

W AKS-ie najlepszym graczem tak 
jak i w dniu poprzednim był Pytel 
zdobywca Jedynej honorowej bramki 
w ostatniej minucie gry,

Dla biało-czerwonych 
pem zdobytych bramek 
Bobula i Kozankowski 
Bozankowęki II jedną.

Gra miała przebieg raczej wyrówna
ny z pewną przewagą miejscowych. 
Sędzia ob. Mydnik bardzo dobry,

Wista - Polonia 6:2 (2:2)
Słaba ara Jedenastki bytomskiej w meczą z Wisła

I
pokaźnym łu- 
podzielili się: 

I po dwie i

Kraków (tel. wł,), — Jąż pa sobotnim 
występie bytomiaków wiadomo było, 
że na jakikolwiek sukces w meczu z 
Wisłą liczyć oni nie mogą,

Nikt jednak nie przypuszczał, że go
ście zagrają tak słabo, że właściwie nie 
będą stanowić dla ezęrwónych żąd
nego przeciwniku,

W pierwszej części gry jeszcze jako
tako hytomiany się trzymali, o czym 
najlepiej' świadczy wynik meczu do 
przerwy,

W drugiej jednak części na boisku 
była jedna tylko drużyna.......

Polonia ograniczyła się jedynie do 
roli statysty.
Zawody te obfitowały w 
krych incydentów, tak, że na 15 minut 
przed końcem meca sędzia przerwał, a 
dokończy! go przypadkowy sędzia nie 
należący do związku.

Wisla,

szereg przy.

Przyczyną incydentu był obrońca Po 
lonii Dąlik, który swoją brutalną grą 
wyróżniał się od początku spotkania.

W pewnym momencie no faulu sę
dzia zarządził raut kamy i usunął Da- 
liką z boiska. Tęn jednak zejść nie 
chciał, a zapytany o nazwisku oporne
go kapitan drużyny Matias, obraził 
słownie arbitra zawodów i nazwiska 
nie podał.

Wobec tego sędzia odgwizdał 
dy, które nadal kontynuowane 
przez ob, Wilczkiewicza.

Wisłą nie zrażona incydentem, 
mała nadal wielką przewagę i po nje- 
Ciekawe;
W rezuit .........

Bramki zdobyli dla niej Gracz i Ci
sowski po 2, Giergiel i Wapiennik po 
jednej. Punkty dla Polonii uzyskali 
Kaźmierowicz i Matias.

zawo- 
były

utrzy-

jednostronnej, grze, wygrała 
sie mecz wysoko.

Prawdziwe nazwisko Battling Siki by
ło Lęuls Phall; był Senegąlczykiera, uro
dzonym w zachodnio - afrykańskich 
dżunglach. Mając lat 9 przybył do Fran
cji, gdzie w Marsylii chodził przez 2 lata 
do szkoły, Mając lat U pracował jako 
pomywać?, w pewnym hptelu mąrsyl- 
skim, a w wieku, w którym inni chłopcy 
chodzą do ezkoły Battling Siki już brał 
udział w pierwszej wojnie światowej w 
latach 1914-1918. (Odznaczony został or
derem waleczności).

Kariera Siki była błyskawiczna. Po 
zdemobilizowaniu go pokonał W krótkich 
odstępach dobrych, choć nie naj
lepszych bokserów francuskich: pobił 
Spalle, Reeva, Breitenstattęra i in. Nie
spodzianką więc nawet dla samego Siki 
była
propozycja walki z Carpentierem 
o tytuł mistrza świata wagi półciężkiej.

Carpentier był nie tylko dobrym bok
serem, ale i dobrym kupcem. Miał do
brego managera i „odstawiał" tyle walk, 
ile tylko mógł. Popularność swoją mu 
siał przecież spieniężyć.

W. Siki spodziewał się on mieć łatwe 
go przeciwnika, którego pokonanie nię 
powinno być trudne. Zaniedbał zupełnie 
treningów.

Battling Siki tymczasem do za wodo v> 
przygotowywał się starannie. Z jego o- 
bozu treningowego doszły fantastyczne

wieści o jego silę, szybkości i wytrzy
małości.

„Wielki George" jednak bawi! się i 
lekceważył przyszłego przeciwnika.

Pierwsze 2 rundy pamiętnego meczu 
przeszły feż programowo. Carpentier pa
nował niepodzielnie nad sytuacją. Goto
wał nad murzynem spokojem i umiejęt
nościami technicznymi, Walczył z Siki 
nonszalancko.

Uśmiechając się zadał w pierwszej run 
dzie murzynowi wzorov/y, z matematy
czną dokładnością wypracowany sierpo
wy, na który Siki znalazł się do 6-ciu na 
deskach. Carpentier wciąż się uśmiechał 
i odnosiło się wrażenie, iż jest to dla 
niego walka pokazowa, której nie chce 
zbyt szybko zakończyć,

Z początkiem drugiej rundy Siki wciąż 
jeszcze był onieśmielony. Nie mógł zwiń 
nego przeciwnika trafić, Gdy Carpentier 
trafił w dodatku jeszcze Sikiego do
kładnie wymierzonym uderzeniem w 
podbródek, Siki zwalił się z nóg jak kło
da i przypuszczano ogólnie, iż to koniec 
walki.

Stało się jednak inaczej. Pod tym ude. 
rżeniem Siki jakby się obudził. Jeszcze 
leżąc na deskach odsłonił białe zęby w 
zwierzęcym uśmiechu. Przy 9-ciu był na 
nogach. I od tej chwili z wystraszonego 
chłopaka stał się czarnym demonem.

Jego małpio długie ręce przeszywały 
powietrze błyskawicznie i nagle . . na 
szczękę Carpentiera spadł sierpowy, ia 
Kięgę George w całej swej karierze nię 
zasmakował. Carpentier zachwiał się i 
cofnął się do swego rogu, „Syn dżungli"

Do pamiętnego tego z wielu 
dów spotkania wystąpiły drużyny 
stępujących składach;

Wisła: Smolarek, Flanek, Filek 
piennik, Legutko, Filek II, Giergiel, Cho
lewa Gracz, Wandas, Łyko.

AKS Chorzów: Mrugała, Pawelczyk, 
Seifert, Gajdzik, Andrzejewski, Szaton, 
Kulig, Piontek, $podzieja, Pytel, Barań
ski.

Grę zaczynają drużyny wyraźnie zde
nerwowane. Wisła gra na ostro, ofiarą 
takiej gry pada na początku meczu, Spo- 
dzieja, którego zniesiono z boiska, Miej
sce jego zajął Maniurą,

Po kilkunastu minutach pa odmianę 
kontuzji doznaje Mrugała. Publiczność 
niezadowolona z brutalnej gry swoich 
pupilków głośno protestuje i objawia 
swoje niezadowolenie gwizdami.

Teraz następują trzy minuty w któ
rych AKS zdobywa trzy bramki, któ
rych strzelcami są Kulig, Piontek i Py« 
|ę|,

Wisła zdeprymowana tym siukeesem 
przeciwnika zdobywa się tylko na jed
ną bramkę strzelona przez Łykę ręką.

Wynik utrzymuje się do przerwy, 
Mrugała wraca na swój posterunek.

W drugiej części gry Wisła zmienia 
skład wystawiając w bramkę Jurowicza, 
oraz w ataku urlopowanego Kohuta i 
Cisowskiego, AKS gra bez Spodziei, 
którego zastępuję nadal Maniurą,

Gra staje się z każdą chwilą ostrzej-
Następną ofiarą ? szeregów AKS jest

1, Wa

rÿch strzelcami są Kulig, Piontek i Py<

teraz
wany , _ .......... „
kontuzji i’opuszczą boisko. ’ •

Motorem wszelkich akcji AKS-u jest 
Pytel, który jeden unikną! szczęśliwie 
zapoznania się ze szpitalem.

Gracz ten robi po prostu cuda, dwoi 
się i troi ną boisku. Sam wyrabia pozy
cję, walczy p piłkę i strzela jeszsze je- 
dną bramkę,

Kulig będący także w tym dniu w do
skonalej formie podwyższa wynik na 5:1.

Na tym jednak siły AKS-u wyczerp«- 

ostrza się leszcze bardziej. Pada 
cze ‘___“‘L.,
Gracza i mecz się kpńęzy.
CRACOVIA — POLONIA

3:1 (1:1)
Mecz ten poziomem dużo 

od poprzedniego. Oprócz tego nie było 
tych momentów emocjonalnych.

W ospałym tempie prowadzona grą, 
przy słabym poziomie g obydwóch sto®» 
zakończyła się zwycięstwem zespołu 
bezwzględnie jednak lepszej Craeoyii-

Polonia do przerwy trzymała się 
dzielnie i potrafiła utrzymać nawet 
wynik remisowy.

W drugiej części spotkania oddała 
ona jednak inicjatywę w ręce prze
ciwnika i przegrała zupełnie zasłuże
nie,

Słabo zagrały przede wszystkim li
nie obrony bytomiaków, które przy lep 
szej formie mogły zupełnie zaszacho
wać anemiczny atak jubilatki,

V _ mm

Piontek, który ordynarnie siania? 
na polu karnym dozna je ciężkiej

blą tym jednak siły AKS-u wyczerp«' 
ją się. Do głosu dochodzi Wisła, Örazg« 

:a się jeszcze bardziej. Pada jesz- 
jedna bramka dla Wisły ze strzału

BÏTOM

odbiega!

Drugi daeton turnieju
Kraków, (Tel, wł.) W drugim dniu tur« 

nieju jubileuszowego Crącoyii rozegra
no dwa dalsze spotkania, które pozio
mem odbiegały dużo od dnia poprzednie
go.

Rewelacyjna formą wykazana w sobo
tę przez AKS stwarzała wrażenie, że i 
Cracoyja ugnie się przed jedenastką 
chorzowską i przegra w stosunku nie 
lepszym niż Wisłą.

Niestety AKS wystąpił do drugiego 
meczu bęz swoich najlepszych, a ciężko 
kontuzjowanych graczy Spodziei, Piont
ka 1 Mrugały, z rozbitym Andrzejew, 
skim I i Seifertem.

Chorzowiacy aczkolwiek spotkanie z 
Cracov:ą przegrali wysoko, to jednak 
w sumie biorąc nie byli drużyną gorszą.

Przebieg meczu wskazywał na to, że 
rączej winno się ono zakończyć wyni
kiem remisowym.

Drugą reprezentantka Śląska Polonia 
Bytom popisała gię jeszcze gorzej,

Nię chodzi w tym wypadku o wyuik- 
Przegrać może i najlepszą drużyna, ale 
graczę jej muszą umieć zachować się na 
boisku.

Niestety nie można tego powiedzieć 
o zespole bytomskim. Brak wychowania 
sportowego jaki wykazali kapitan tej 
drużyny wielokrotny reprezentant Polski 
Matias i grac? Dalik odbije się napewno 
jeszcze dalszym echem na przyszłym ze
braniu Sl. OZPN i PZPN. Nerwowość i 
brąk opanowania ze strony Matiasa są 
ogólnie znane.

jednak skoczył za nim jak pantera. Le
wa, prawa. Lewa, prawa i jeszcze raz 
lewa prawa. Carpentier zaczyna krwa
wić... gong.

Przez wszystkie następne 4 rundy 
Battling Siki ani na sekundę nie przestał 
atakować Carpentiera. Siki nie zdawał 
sobie z niczego sprawy. Rozbudzona w 
nim wściekłość pragnęła tylko jednego; 
zbić do nieprzytomności tego Francuza, 
który go tak lekceważąco potraktował.

I do 6-tej rundy Siki dopiął swego ce. 
lu. Carpentier był pół przytomny, krwa
wił z wielu rąn, zadanych młotami - pięś 
ci Sikiego. W 6-tej rundzie murzyn za
dał mu straszliwy cios, który przerzucił 
Carpentiera przez 3znury, przeciągając 
częściowo za sobą również Sikiego. Si
ki szybko powstał, a Carpentier na próż 
no usiłował wydostać się z sznurów.

Carpentier jeszcze leżał w sznurach, 
a już sędzia ringowy, Henry Benstein, o- 
głosił dyskwalifikację Sikiego, za nie- 
sportowe wyrzucenie przeciwnika z rin
gu.

Publiczność zaczęła protestować. We
dług ówczesnych reguł francuskich sę
dzia ringowy powinien był przed wyda, 
niem orzeczenia porozumieć się z sędzia 
mi punktowymi. Dyskwalifikację orzekł 
bez tego porozumienia się.

Po krótkiej naradzie wszedł na ring 
prezes Francuskiej Federacji Bokser
skiej który zmienił werdykt sędziego 
ringowego, przyznają: rwycięstwo i ty- 
uł Sikiemu.

Od tej chwili zaczęła się jednak tra
gedia Sikiego,

Przykro nam jest, że zawodnik mają- 
cy tak chlubną przeszłość, gracz wielo« 
krotnie reprezentujący barwy Polski, 
zamiast służyć młodszym kolegom za 
wzór, sam staje zię powodem nieobli
czalnych w skutkach awantur i w stor 
sunku do sędziego występuje często W 
sposób najzwyklej łobuzerski.

Ląznicka (Sparta), który brał udział w ?»■ 
wodach lekkoatletycznych Cracovli

Zwycięstwo uderzyło mu do głowy. Z 
prostego, prymitywnego „syna dżungli" 
stał się pusty, śmieszny, snob.

Zakupił sobie parę młodych lwów, 
które prowadził codziennie na smyczy 
na najbardziej ozywonych publiczno
ścią bulwarach paryskich, budząc o- 
czywiście wśród Francuzów lęk i grozę 
Przy lada okazji wyjmował rewolwer i 
oddawał serię strzałów w powietrze. Pe
wnego dnia spuści! swe lwy ze smyczy 
w przepełnionej sali dancingowej, wywo 
łując popłoch wśród tańczących. Nie by
ło tygodnia, aby uje miał kłopotów z 
policją francuską.

Prowadził hulaszczy tryb życia i pe
wnego dnia stracił swój tytuł do Irland
czyka Mikę Mc-Tigue.

Mecz odbył się w Dublinie. Mc-Tigue 
walczył stale w defensywie, zbierając u- 
miejętnie punkty. Battling Siki walczył 
słabo. Uderzenia Irlandczyka nie roz- 
wścieciły go, nie wzbudził się w nim 
pierwotny instynkt samoobrony, pchają, 
cy go do niemiłosiernego okładania 
przeciwnika.

Battling Siki przegrał walkę na punk
ty w 10-clu rundach,

.Syn dżungli"
staczał się eoraz niżej.

Nie trenował Rozpił się Zatńleszany 
był w niezliczone bójki uliczne.

I pewnego dnia znaleziono go w roku 
1925 martwego na ulicy ? nożem w ple
cach. Zabity został v. jednej i takich 
bójek.

Zebrał i tłumaczył R.



Sfr. INr. 34

Asbolh Hdhiela wywiadu dla »Sportu« 
Węgiwsef ienisiśe! w Pelsee 

t Dlacsep
Katowice. Zupełnie nieoczekiwanie zja

wili się w ub ąpbątę w gatewieaeh we= 
giersey tęnisiśęr. Jąfc 3uą d©₽©giliśmy 
mieli ggi jgsgęgs w ufe, tóefeiu przyjęk 
chać d© Belski pa zgkgntr&towanę nrgęz 
PZT ępętsamą a nie wzybylj z powodu 
truanąśei BgsggaFtęwypn. ' 
Oto eo Bissę ną tern temat nasz koręspun. 
dent B Muuąp^Łu 9b, AntgBięwie© Zbigniew. « » •

Budapejzt, Wydawato się pgęzątkęw© 
ze wyjazd tenisistow węgierskieh do RęR 
ski ai© sprawi węgięrskjęmu gwiągimwi 
Tenisowemu jak równiej WęaigFsteiemu 
Towarzystwu iną. Miękiewieza ’ (pośreduji 
kowj w SPrawi© ^ęgrewądzenia do ąfert= 
ku S09lkąfda BRhapęąg^afcóW) Włę= kszych teudnosgi,

Inąę^ęj się jednals stałą,
Dopiero W Rh, Wtorek gowięęlaiałęm 

Się, że Węgrom Udało ąię pggałąlwiaó 
wszęlkie f©rm©Ia©tei sa§ig@mw© i de
wizowe i we czwgrtek wy jadą do Polski.

W ten sam wtnsek efeaząłą się jednak 
jeszcze że Tow, im, MieMewUea nie e- 
trzymaie gta wyjelflżąjagęj dratyny wł?y 
czechosłowackiej. Węgierski Związek zg= 
stał źle pgiafermewaay ©dnaiai© jej' ceny,

200 milUrdów pengii za wizę
Podano mianowicie że hSKteWSl ©aa 

będzj© od ©§©by rówaęwariośe V ieiarów 
a Pfgy wykUBywaniU zażądano ?ą nją 
cztery dolary (około 200 miliardów pen= 
goe).

Sekretarz Sękęjj Sportowej Tow, im, 
Mickiewicza (dr, Bięleeki) zwróejł się 
więc do delegatury czaehosłowaekięj (po* 
selstwą ani konsulatu w Budapeszcie 
jeszcze nie ma) o skredytowanie reszty 
względnie o umożliwieni© zapłacenia ąą 
wizy Bąleąaęśęi w g©&, POEOhjeteiowyeh, 
Czesi sprolengowMi W końcu BO dlRgloh 
targach termin na wykumenl© wh d«,,, 
godz, 4-tej po południa, (była godz. 2-ga) 

w ©gasi© gdy „osoby «rzędowe" wy-= 
kręcały coraz f© inne numery telefoni
czne szukały po całym Budapeszcie ezłon 
ków Węgierskiego gw. Tenis. (v? lokalu 
związku nie m©jn,ą był© nikogo osiągnąć) 
a ścisłej mówiąc krakających de wyja
zdu.,, miliardów wdałeni §ię w rozmówę 
z „Joszke” Asbothens (czytaj Aszbotem) 
prawdopodobnie dziś jeszcze 
wciąż najlepszym tenisistą kontynentu 
europejskiego z prośbą ® wywiad dla gzy- 
telnikpw Sportu.

Asbsth nrzeka na M 
startów

z góry gąąnagzyłęm prłv4»^d>
buie najlepszym gdyż

— Ani w tym roku ani też w ub, nie mia 
łem ©ką?ji wyjazdu zagranicę—aągnagg.ą 
na wstępie Asbóth — ą rowriięż i u nas w 
kraju nie zmierzyłem się z żadnym za
granicznym tenisistą a do takich nie mo
gę zaliczyć członków misji ?ągranicznyęh 
przebywających w Budapeszei© z kjówmi 
rozegrałem kilka spotkań tPWWftlółk

Projektowany i konkyetpie już afmali- 
zowapy nasz wyjazd do Czsahoslo- 
wacji niestety «»© Śmadł d© skutku.

Z jakiej przyczyny do tego wyjazdy 
nie doszło AsboUl nie wie.

Wyjaad zągrankę jest dzisiaj wszędzie 
bar^go skomplikowany i uzależniony }©st 
od tylu czynników, Ż© U3 ogól fijkog© Iłl© 
dziwi, jeżeli Dełewą projektowanych 1 
przygotowanych jpż wyiasdów ni© docho
dzi dó skutku.

W tym wypadku jednak wstrzymanie

Hcglepsay tenisista Eur^pf* ■-*

wili się w Ub spbętg w Kątgwięąeh w©= 
oiersev tenisiści. Jąk już donosiliśmy

itOWaßg prgęz

Wyisi&i piłkarskie 
ze śląska

RKS PIASKI =, KS BRYNICA 
4:0 (3:0)

Plaski. W meczu o mistrz, kl. B Okrę
gu Zagłębiowskiego Piaski odniosły 
zasłużone zwycięstwo z Krynicą w 
stosunku 410. Bruniki gfe&©łili Mm 8 
i Smakowski 2,

WAWBL NOWA WIES « ORKAN 
(WIELKA DĄBRÓWKA) (0:1)

Nowa Wieś, w meczu o mistn, kl-.B 
SI. O1PN--M Wawel odniósł zwycięstwo 
z Orkane® w stosunku 1?1,
ÄKS MIKOŁÓW == RKS §0 KOPALNIA 

KATOWICE a?4 (Ul)
Mikołów, W tneozu o mistrz, UL B 

RKS 20 Katowice odniósł zwyei|»two z 
AKS-.ęm W stosunku 4;-3 umacniając się 
na iLgięj pozyęji w tabeli mgrywts 
grupy i-.az©j,

ŚLĄSK TARNOWSKIE OORY - 
sęp GODULA 2łl (DO)

Tarnowski© Góry. W mee®u © miatra. 
kl. B Śląsk odniósł nieznaczne zwycię
stwo ? Sepem 2--I (110), Bramki atrw 
liii dla Śląska Sauk i Wolka,'dla Sgpu 
środkowy napastnik. Pe meczu pobity 
został sędzia zawodów.

lesuaku 4:3 umąęniąjąe się 
yęjj w tabeli raagryw««

Drsoxgi slasSd©
W drużynie byłego mistna Polski KS 

Ruch W, Hajduki .gra cara? więcej jego 
przedwojennych gra©«y- W ostatnich 
meczach drużyny hajduckiej występuję 
obecnie dwaj inaiu spr?ed wojny po
mocnicy Pipą j Driwias.

* * *
Podobno na Śląsku nie znajdzie się w 

tej chwili 4 par dobrych rękawic bok- 
sersfcioh. Nikt by w to nie uwierzył, pa- 
nieważ jednak oJwiadesedlo ‘ąkie o- 
trzyfflął wwółpraępwpik naszego pisma 
8 ust członka Zarządu SLOZil należy

iwyfasi W|grłw aa w Folsce iifcil @t№eaiii 
wyjazdu « tyle było niespmlżiewane. gdyż 
obu wiaghom WHse 8M©ł§te ua 
do wsrywek,

ęzęchosłowacy nawet sasflarowaH Wę
grom Irilfca tuzinów Bllek, dla umożliwi©’ 
ma tępisistom węgierskim, prowatema 
treningów. Treningi z Asbothem miały 
przy tym przygotować graczy eżeeheśło- 
wacłiieh de rozgrywek Davis©npowyeh, 

masa » zwyclistw
©statni raz, knutynaiwe ą© mną w= 

wiad Asbotb, brałem ©dział w zagrani
cznym turnieju W gzwęeji, w ł94g roku, 
©bek gyaezy szwedslrich natknąłem ©i© 
wówczas na mistrza Rsmimii TanaseggU 
i pa gramma, którego pokonałem wów
czas w finale w ezteręołi sótągh,

— Miąłem to njeszezęścię, żę mistrzo
stwo Węgier zdobyłem dopiero w 1938 r„ 
mając whw©W 29 lat.

W roku tym spotkałem się z Ąiueryfcą- 
Binc® S©ag®m w sra© B©h^©wei> tóórą wobec zapadających ciemności musieliś- 
my przerwą© przy stanie 6(15 §;7, 6:0. Tak 
dla mnie zaggęgytny wynik był wówczas 
Wielką sensacją.

ZZK TARNOWSKIE GÓRY
Się®jąuOWle?anka 7:9

Siemianowice. W Siemianowicach r-O- 
zagrany został w ub. piątek mecz bak« 
ęerski ? cyklu rąggrywęjs o, drużyngw© 
mistrzostwo Śląską W bahsi© ®a rv b, P9 
między Siendanowiczauka ą ZZR Tał« 
nowskie Góry,

Znajdująca się ostatnio w b, słabej 
formie ósemka kolejarzy z Tarnowskich 
Gór poniosła niespodziewaną porażkę 
przegrywając spotkanie 7:9.

Na skutek porażki ZZK najpoważniej
szym kandydatem do tytułu mistrzgw- 
skiegp w grupie I,§?ej wydaje się być 
WMKS Katowice,

Z ciekawych UThikóW zanotować 
trzeba występ Kięingęra (ZZK) w wa
dze piórkowej, w której gdniósł gn gwy 
cięstwo nad Fiibierem, porajkę Wąkyby 
(ZZK) występującego już w wMs© lek
kiej z utalentowanym i młodym Jochi- 
mem (Sigm.), zwycięstw© Fiszera (ZTK) 
w wadze półśrednjęj g Pawlikiem przez 
techn, k. g. w iii r. gra? wygłasaSza- 
rego (Sieny) w wad?© muszej z Rolęwu 
czem (ZZK).

Punkty dla ZZK zdobyli nadto Chu
dzik w wadze średniej wygrywając z 
Mazurkiem oraz Lis II, remisując ż Szy- 
małą (Siemiaiiowicząnka.).

Rzeźnfcki._(Wiyszgwa) zwycięża w wyścigu kolarskim

Łódź. (Tal, wł.) W dniu weęgrąjszyąa 
Łódź przeżyła emocjonujący wyścig ko
larski.

W zorganizowanym biegu ną 100 km. 
o puchar „Dziennika Łódzkiego" p 
73 zgłoszonych zawodnikach stanęło 
starcie 05 kolarzy z całej Poiaki — 
Warszawy. Krakowa

pr?¥ 
> na 
- ?

Kalisza i Łn

przybyli nos-Szkoda wiotka, że Me , .. , , 
konali kolarze z Poznania i śląska,

Były to pierwm zawody kolarskie

więę prgyjąe to z ubolewanie® d© wia
domości, * * $.

Wiadomo, że jednym z najlepszych 
pirig-pongiatów polskich jęst Pukifct. Q Pu 
kiecie mówiło się i pisało już różne rze
czy. Popularny ten ping-pongtsta wystę
puje raz w barwach Lublina, to znów 
zdobywa punkty dla Poznania, kiedy 
indziej broni honoru śląskich ping-pon- 
gistów. Wędrówki Pukieia skończyły 
się Już Jednak. Osiadł on na stałe w 
swoim rodzinnym mieście Sosnowcu 1 w 
bież, tygodniu podpisał zgłoszenie de 
JtKU Sosnowiec,

W roku następnym otrzymałem pier
wszorzędnego mistrza w osobie trenera 
Coehęta, od którego nauczyłem się bardzo 
wfela,W roku tym stpezyięin Jedną z nąjmęż- 
szyoh walk w ęwpim życiu z będącym 
wówesas w szczytowej farmie, badaj w tym roku najlepszym tenisistą europej
skim, runceccm.

Grę wygrałem w czterech setach.
Wskutek wybuehu wojny kontakty mig- 

dąysjąrodowę prawi« że zamarły, Nm ®ia* 
łem więc okazji ępętkama się z czołowy
mi tenisistami święta, a więe przede 
Wszystkim z Amerykanami, Anglikami i 
Francuzami.

Przeciwnikami moimi, przez lata woj
ny, byli Wiec wyłęcani© gracze gąsiednich 
narodów, W ciągu lat tych rozprawiłem 
się ze czsaygtkimi czołowymi tenisistami, 
jak Puncge, Mitję, Pallądą, gucelli, R@- 
rnanoni, Bel Bella, Crąmm, Henkel.

Z Polakami ni® grałem
Czy grał pan już z tenisistami Polski?

Kornmęgy (Węgry)
Do PoMj jakoś nie miałem jeszcze 

szczęścia dotrzeć i nąwęt z graczami pol
skimi nie spotkałem się na" żadnym za
granicznym turnieju, pomimo że n. p. w 
Monte Carla był zarówno. Tłoczyńskj, 
jak drugi Polak — wydąje mi .się ięHęh= 
dą. Teraz jednak cieszę się już z góry, że 
będę mógł poznać Folakę i Polaków, o 
których tyła dobrego gawśg© słyszałem.

zoiganizowąn© ną sreroką sfealę ogólng, 
polską w ©hrgSte powójenBym, które 
zgromadziły na stęręie obok starych 
mistrzów Pgląkł, rgwaież i młodych za- 
wpdników.

Jeżeli mówimy o młodych kolarzach 
to przed© wszystkim irsebą pedhreflió 
doskonały start zawodnika krakowskie

go Gąbrycna, Kióry przez cały czas wy
ścigów walczył nie tylko z przestrzenią, 
ale i z plejadą zawodników warszaw
skich, którzy od czasu do czasu starali 
się go zamknąć.

Start biegu nastąpił z placu Wolności 
wśród niezliczonych tłumów publiczno
ści.

Kolarze ze startu honorowego przede
filowali ulicą Piotrowską, by później 
walczyć już na szosie,

Pierwsze 50 km. zawodnicy jechali 
pod wiatr.

Pe^tlynek warszawiaków 
z krakowlanion

W pierwszej czołówce walczą Kapię-, 
kgwią, Napierała, Wiśniewski. Gąhryęh, 
Rzeźnickl i Wójcik, mając za sobą o 
przeszło kilometr drugą czołówkę.

Wiśniewski mijając Beka rozbija mu 
Koło, Łodzianin montuje rower i dopą- 

No a pozate® gośęiflnośś POlgką ffia grze- 
cież urobioną markę na całym świecie. 
(Ngwiąsęm mówiąc Węgrzy lięzą, g© W 
Polsęę treęłię się „dężywil” przyp. ąutg- 
ra).

©bek Asbatha przyjeżdża dę Polski 
Szigeti (czytaj Sigeti), stary rutyniarz, 
który juś gjg jag był w Polsce.

Przed kilkunastu dniami urgegrai eg « 
Asbothem w finale mistrzostw Budapesz
tu w stosunku 8:10, 4:6, 2:6.

Brak mu już — jak tg u starszych teni
sistów bywa — oddechu i wytrzymałości.

W grze podwójnej mistrzostw Buda
pesztu para Asbgth-Szigeti pokonała w 
finale parę Feher-Adąm 6:2, 6:3,8:1.

Reprezentantki budapeszteńskiego teni- 
su w Polsce uzyskały w tych mistrzo
stwach następujący wynik: Kormoczy 
gsuzsi (czytaj Zugi) ty. Betgrdy Marta 
8:3, 4:6, 6:3.

PrzedstwiW „mirtowe 
dziecko“ Kormoczy

Mistrzyni Węgier, Kormoczy (czytaj 
Kormoci) ma dziś lą! 21,

Przez miniagę pięć lat nie dopuszczano 
jej do żadnego turnieju, ty tym okresie 
czasu królowały ną Węgrzech Jusics i 
Florian które jędnąk W końcu 1644 roku 
„sęhroniły” się przed nadciągającą czer
woną armią na terytorium Niemiec, gdzie 
dotychczas przebywają i prawdopodobnie 
karigfy ich nąlęgy uważać za ukońęggne.

była cudownym dzieckiem (i dziś 
jest gim). Mając lat 12 wygrywała wszy
stkie spotkania. Grała już w Wimblędonię, 
gdzie się bgrdgo podobała, ? Jędrzejow
ską spotkała się 1039 rok« i ną§?ą Jadzię 
bardzo wówczas polubiła.

Dziś, stojąc przed podróżą do Polski, 
przede wszystkim cieszy się ria odnowie
nie swej przyjaźgi z mistrzynią Poiski.

Dodać trzeba, że Węgrzy po cichu liezą 
na słabszą formę Jędrzejowskiej i w re
zultacie ga zwycięstwo Zuzy,• * *

Z drużyna, tenisowa węgierską przyje- 
d?je kapitan związkowy, gnany grae? Frigyesi, jako kierownik zaś prezes klu
bu BBTE (Budapeszt Budai Torna Egyę- 
sulet), Ralsaa, « » »

Budapeszt. W trakcie organizacji znaj
duję się wyjazd drużyny Szeged (czytaj 
Seged) do Warty na dwa spotkania w 
dniach 9 i 10 egęywea,

Równoeaeśnię budapęsstański „Rep» 
sport” zamieścił w ostatnim numaraa wia
domość, iż prezydium Węgierskięgo z;wia- 
zku Piłki Nożnej udzieliło zezwolenia pa 
dwa spotkania repręzęgtgęji kęlęjąrzy 
węgierskich w Poznaniu. . . ’

Antoniewicz.

d?a czołówkę, ąle po kilku kUometrach 
mą snów wypadek, skutkiem którego na 
półmetek przyjeżdża w s.ąmoęliodzie.

Napierała inicjuje ueięęzkę. Trzyma
ją się go kurczowo Gabryeh i Rzeźńieki.

Czołówka złożoną s 7-miu kolarzy 
walczy eały czas razem.

WsÓluż trasy idącej, przez Zduńską 
Wolę, Pabianice i Rudę Pabianicką ob
serwują wyśeig nieslieson© tłumy publi
czności.

Na meeję tnieggesąpej «ię w ł.adyf ze
brała się około 2(1.0QO widzów, zalewa
jąc plac Reymonta koło parku Wenecja.

Czołówka wpada na metę razem-
Po dłuższym badaniu ustalono wyniki;

1. Raeżnięki — KS Poczt, W-wą 2,53,30,
2. Wrzesiński Wacław — KKS Orzeł
W-wa 2,33,30,2, 3. Kapiak Józef — MKS 
W-wa 2,53,30,3, 4. Gabryeh — KK§ Kra. 
ków 2,53,32,04, s. Wiśniewski Józef — 
KS Sarmatą W-wa 2,53.32,05, 6, Napie- 
rałą gol, == ks Sarmata W-wa 2,53,32,Q§, 
7. Siemiński Roman =- K§ Wkuwała 
W-wa 2,53,32.0?, a. Wójcik Wacław -=- 
KKS Orzeł W-wa 2,53,32,8, 9. Leśkie-
wicz Jerzy •— KS Tramwaj Łódź 2,54, 
10. Kapiak Miecz. — KS Elektrownia 
W-wa 2,54,02.

Popończyk z Warszawy przybył w 
trzeciej dziesiątce.

Po wyścigu prezes Polskiego Związku 
Kolarskiego Gołębiowski w obecności 
tUŻ. Szymczyka i prezesa łódzkiego 
związku kolarskiego przemówił do zgro
madzonych zawodników, zaznacząjąe, że 
wyścig ten daje możność doskonałej 
orientacji w poziomie zawodników, któ
rych częka stąrt ną mistrzostwach Euro- 
py-

Z kolei przystąpiono do rozdania na
gród.

BfiQdifnsrodowy kongres
sportu robotniczego w Brukseli

Brukselą, W Brulseli obraduje mię
dzynarodowy Kongres Sportu Robotni
czego. W pierwszych dniach obrad po
wzięta została rezolucja, z której naj
ważniejsze punkty są następujące;

1) Utworzenie narodowych robotniczych 
organizacji sportowych pod zarządem 
międzynarodowym,

?) pppieyanię W. F. i Sportu wśród 
mas robotniczych,

LEGIA WARSZAWA — RUCH 
PIASECZNO 2:1 (1:0)

Wamawa (fel, wl,), W męę?u o age 
strzostwo warszawskiej kl. A Legia tyl
ko z trudem dała sobie radę z Ruchem 
(Piaseęgno).

Jedną bramkę strzęiił Szymański {ilą 
Legii. Dwie dalsze bramki były dziełem 
gości (jedna samobójcza).

Po ostatniej niedzieli rozgrywek o mi
strzostwo warszawskiej kl. A w grupie 
I-szej prowadzi Polepią,

W grupie Il-giej sytuaęja przedstawia 
się następująco: i) Mąrymont § gier, pkt 
7, st, br. !§•§, 2) Grochów S gier, 7 pkt, 
st, br. 11:8, 3) Znicz 7 gier, 7 pkt., st. 
br, 14:14, 4) Syrena 6 gier, 6 pkt., §t, 
br, 10:13, §) Pogoń Gręd?ish 8 gigF, 6 
pkt., st. br. 15:21. 6) Zryw Mokotów 7 
gier. 5 pkt.. st br, 10:16, 7) Zyrardo- 
wjanka 0 gier. 4 pkt, st. br. 19-19.

BEŁDOWSKl NAJLEPSZYM 
TENISISTA stolicy

Warszawą (tol) Wewnętrzny (umiej 
tenisowy Legii z udsiąłem Beldowskięgo. 
Ojszowśkiego i Kosińskiego przyniósł 
pierwsze miejsce Bęłdowskiernu,

Bęłdowski zwycięży) Olszowskiego 6:4, 
6:2 i 6:4 oraz Kosińskiego 6:4, 6:1, 5:7, 
4:6 i 5;0,

Zwycięstwami tymi Bęłdowski ude® 
wodnil, żę jest w chwili obecnej najlep
szym tenisistą stolicy,
WYNIKI A KLASOWE Z WARSZAWY

SYRENA — POGOŃ GRODZISKO
8:0 (4:0)

Bramki dla Syreny strzelili Mulek 3, 
Krzyżecki 2, Kuźma 2, Matuszewski.

GROCHÓW — ZNICZ 4:0 (2;Q)
Bramki dla Grochową strzelili Sztjlg 2, 

Zydorzak 1 i Bielą 1,
MĄRYMONT — ZYRARDOWIANKA 

4:1 (0:0)
Bramki dla Marymontu strzelili Sta

wicki 2, Przorowski i Olszewski, Dla 
Żyrardowianki Bruski,

Skawica 7:2, Pogoń 1 - RQR§ §:1, po.

Błyska,

POGOŃ MISTRZEM DRUŻYNOWYM 
ŚM8KA W SZERMIĘROE

Katowice, W yb niedzielę odbyły 
się ęliniinąęje fizermierege o mistrzo
stwo okręgu Śląskiego w szermierce 
z udziałem Pogoni I. II RCKS Czeladź 
i Błyskawica Radlin.

WYNIKI SUGgSEGOŁOWĘ
Szpada, klasyfikacja ogólna i Pogyń 

: I-sza 4 pkt., 2) Pogoń II 4 nkt,,' 3) 
RCK§ 3 pkt, 4) Błygkawlea 0 Btef.

t Wyniki^ saezęgólgwęi Pogoń I == R|y» 
goń ii =-■ RCKS “czeladź
II — Błyskawiea §i§, RCKS — i 
wica 7;l,

SZABLA: 1) Poggń I 6 pkt., 2) Bły
skawica Radlin 3 pkt., RCKS Czeladź 2 
pkt., 4) Pogoń II 1 pkt.

Wyniki szczegółowe: Pogoń I — Do 
goń II 16:1, Pogoń I =- Czeladź 16:0, 
Pogoń I = Błyskawieą 14'2, Paaeń H 
— Błyskawica 8:§, Pogoń I| —- Czeladź 
5:11, Błyskawica RCKS 10:6,

Polonla (Bydposzoz) mistrzem 
wiosennym Pomorza 

CHOJNICZĄNSA - BRDA 3;Q $tQ) 
Bydgoszcz. Wiosenne rozgrywki pił-, 

karsłęig o mistaostwo A’W. ©©morskiej 
zakończyły się w pjęrwwg rundzie 
spotkaniem rozegranym w Chojnicach 
pomięętey dotychczasowym leaderem 
KKS Brda z Bydgoszczy a miejsco
wym KS „Chojnlcząnką". Mecz zgro
madził na stadionie w Chojpięąch po
nad 3.000 widzów.

Drużyna ęhęjniczanki wygrała ga-> 
służenie w stosunku 3:0 (2:0.

Na skutek tego spotkania na czele 
tabeli pomorskiej A klasy wysunął się 
BKS „Polonia” przed KKS „Brda”.

Ostateczna tabela rozgrywek o mi
strzostwo poEfioyskisj A- klasy przed
stawia się następująco: 1) BKS Perlenia 
Stosunek punktów 10:4, stosunek bra
mek 18:7, 2) KKS Brda 10:4 — 2g:12, 3) 
KKS Pomorzanin Toruń 8:6 — 22:14, 

4) KKS Wisła Grudziądz 6:8 — 19:16, 
KS Cująyią Inowrpołąw 5:9 «= 13:1(5. 
Dalsze miejsca zajmują: KS Chojni- 
czanką, KS Orlęta, Aleksandrów Ku
jawski i KS Pałuczanka Żnin.

Bydgoszcz. W Bydgoszczy odbyło się 
spotkanie w siatkówce i koszykówce 
pomiędzy mistrzem okręgu łódzkiego 
RKS TUR a mistrzem Pomorza KS 
Zjednoczenie.

Bydgoszcz. W siatkówce zwycięstwo 
odniosła drużyną KS Zjednoczenie w 
stosunku 2:1 (15:9, 6:15, 15:8). W ko
szykówce spotkanie, zakończyła się 
wynikięm ręmisawym 2§:2§ (15:11),

3) Wydawanie pisma sportowego,
4) Zorganizowanie robotniczych Igrzysk 

Olimpijskiej».
Wyleniono komisję składającą się z 5s 

ciu osób, której m- tan. polecone " zająć 
się sprawą zaproszenia ną członków 
Związku Radzieckiego i Stanów Zjedno- 
nych A. P„ o ile naturalnie państwa te 
wyrażą chęć należenia do klięd?ynaBas 
dowej Federacji Sportu Robotniczego,



Przedstawiamy Berl-Tompsona - nowo gwiazdy letdwatkt Ameryki

Tak rodzą sią iatonty w US
Trening i intensywna graca nad sobą warunkiem esięgania sukce

sów w sporcie
Było to na wiosnę 1941 r. w Min- I 

neapolis — USA.
Młody uczeń szkolny Beri Tompson 

przyszedł przed zawodami między
szkolnymi do trenera z tymi słowami:

— Chciałbym bronić barw naszej 
szkoły w rzucie dyskiem... Dotąd jed
nak — wyznał sizczerze — nigdy nie 
miałem tego przedmiotu w swym rę
ku.

Bob Fitch — tak się bowiem nazy
wał ów trener, dał dysk młodemu za
paleńcowi, mówiąc:

— Proszę bardzo, spróbuj!
Dysk przeleciał odległość 30 m. 29 

cm.
— Nic nie umiesz, będziesz musiał 

dużo trenować nim weźmiesz udział 
w zawodach — orzekł trener w odpo
wiedzi na uzyskany przez Tomsona 
wynik.

Młody Beri wziął sobie słowa tre
nera do serca i zabrał się na serio do 
treningów.

...Pierwszy przychodził na boidko, a 
ostatni odchodził. Dużo adeptów było
by rozczarowanych z powodu wstęp
nych niepowodzeń, ale Tompson 

niczym się nie zrażał.
Jak cień chodził za trenerem orosząc 
go o wskazówki : porady.

Ber! trenuje
Otrzyma! do treningu trzy dyski: 

gumowy, aluminiowy i drewniany, któ 
rymi ćwiczył poszczególne ruchy ra
mion, trenował osobno pracę nóg, bie
gał. skakał * 1 ćwiczył starty sumien
nie, jak sprinter.

Sosnowiec, (mw) W Zagłębiu wczoraj 
Odbyło się szereg spotkań mistrzow
skich. które przyniosły wprawdzie sze
reg niespodziewanych wyników, ale nie 
miały decydującego wpływu na ukształ
towanie się góry tabeli.

Jedynie niespodziewane zwycięstwo 
Cyklonu wyklarowało również sytuację 
na dole tabeli.

Teraz z całą pewnością można twier
dzić, że do klasy B spadają: Przyszłość
i Dąbrowa.

Poszczególne wyniki przedstawiają się 
następująco:

RKU — PRZYSZŁOŚĆ 3:0 (w. o.) 
ZAGŁĘBIE — CYKLON 0:2 (0:0)

Ambitna drużyna Cyklonu zwycięst
wem tym sprawiła swoim zwolennikom 
miłą- niespodziankę bijąc groźne Zagłę
bie na jego własnym terenie i ratując 
się juz definitywnie od spadku.

BĘDZIN — DĄBROWĄ 9:3 (4:2)
i Łatwe zwycięstwo doskonałego Będzi

na nęd outsiderem tabeli zagłębiowskiej.

Prowadził treningi wg ustalonego 
planu przez trenera: cztery dni inten
sywny trening lekoatletyczny, piąty 
dzień wyłącznie rzuty, szósty dzień i 
siódmy tylko gimnastyka i lekki bieg.

Należy zaznaczyć, że Tompson przy 
mm pierwszym rzucie dyskiem pró
bował również szczęścia w kuli, osią
gając jednak zaledwie odległość 9 m 
77 cm.

Beri oprócz treningów studiował 
każdy obrazek w gazetach, przedsta
wiający miotacza, każdą fotografię, 
każdy film instruktorski.

Z niezręcznego młodzieńca, stał się 
w przeciągu kilku miesięcy rozwinię
tym mężczyzną

Z polecenia dotychczasowego trene
ra wziął go pod swą opiekę były 
rekordzista USA w rzucie dyskiem

Hallei
Tompson był u szczytu swego szczę

ścia.
Pod kierownictwem Halleia osiągał 

coraz lepsze wyniki swej wytrwałej 
pracy — w rzucie dyskiem.

Pierwszy oficjalny start
Nadszedł w końcu dzień zawodów w 

Minneapolis. w którym Hallei pozwolił 
Berłowi na start.

Chłopak był bairdzo ciekawy na ile 
potrafi teraz rzucić dyskiem?

Ną treningach nie ■wolno mu było 
bowiem nigdy mierzyć uzyskanej odle 
głości. Trener wiedział tylko, gdzie 
dysk lądował i w nieobecności Berła 
mierzył uzyskiwane przez niego rezul
taty.

Sam Beri nie oczekiwał też sukcesu.
— Co można zrobić i co można o- 

slągnać po jednorocznym treningu — 
mówił do siebie.

Zapowiedziano rzut dyskiem...
..Tompson otoczył się w kole i dysk 

wyrzucił.
Zwycięstwo i rozmowa 

z Halleiem
...W kilkanaście minut później spea

ker oznajmił:
— „Najlepszy wynik w rzucie dy

skiem osiągnął Beri Tompson, uzysku
jąc odległość 45.72 mtr.”.

Przyszłość i Dąbrowa spadają definitywnie do kl. B

W legiehhi nadal 
bez większych gndrni

RCKS — CZARNI 2:1 (2:1)

Beri nie opanował się. Cały rozpro
mieniany, z uśmiechem szczęścia na 
ustach, odszukał Halleia, który rozma- 
wiał z Firtchem.

— „Uzyskałem najlepszy wynik za
wodów” — oznajmił zdyszany Halleio- 
wi.

— Ale ten twój styl, ten zamach, 
te poplątane bogi, tym się chccsz 
chwalić? Dwukrotnie miałeś przekro
czyć koło... — to była odpowiedź tre
nera, którą ochłodził zapał Berła, i 
jak gdyby nic, kontynuował rozmowę z 
Bob Fitchem.

W rzucie kulą Beri rzucił w grani
cach 16 mtr.

Miał on wówczas lat 17.

Mr. Tompson, senior, interesuje 
się synem

Zmierzch rekordów Hasęfn? 

„Nowe“ rekordy światowe gorsze od „starych“
Z powodu dyskwalifikacji najlepszego biegacza Gundera Haegga, który prze

szedł na zawodowstwo, znikną również jego rekordowe wyniki, które figurowały 
oa oficjalnej liście rekordów światowy eh.

Jak wiadomo. Haegg miał w swym posiadaniu aż 7 rekordów światowych.
Na opuszczone miejsce przez Haeggapojawili się nowi rekordziści, niestety, 

z gorszymi wynikami.
Dla ciekawości poda jemy tablicę „starych” i „nowych” rekordów.

REKORDY HAEGGA „NOWI” REKORDZIŚCI
1.500 m — 3,43 min. Lovelock 3,47,8
1 mila — 4,01,4 min Wooderson 4,04,2
2 km -— 5,11,3 min. Rei« 5,15,9
3 km -- 8,01, 2 min. Jonason 8,09,0
2 mile — 8,42,8 min. Maeki 8,53,2
3 mile — 13,32,4 Maski 13,42,4
5 km -- 13,58,2 Maeki 14,08.8

ll-t?i występ w tym roku oMstrza Pofefci w Pozitanfei
KKS - Rooh 1:0 (1:0) 

Przemęczeni flpMtcy ^wypadli tym razem

Poznań (tel. wł.) Były mistrz piłkar-
ski Polski Ruch z Wielkich Hajduk w 
swej wędrówce po Polsce zawitał u- 
biegłej niedzieli do grodu Przemysła- 

■ wa, gdzie rozegrał spotkanie piłkar
skie z miejscowym Kolejowym Klu- 

; bem Sportowym.
i Wizyta ślązaków wzbudziła w Po- 
! znaniu duże zainteresowanie, groma- 
j dząc na boisku kolejarzy w dniu me

czu ponad 6000 widzów.
Niestety publiczność oczekując pięk 

nego spotkania, doznała zawodu, po
nieważ ahorzowianie wyraźnie prze
męczeni jazdą i poprzednimi meczami 
w Łodzi, Gdańsku i Bydgoszczy, za
grali w dniu tym nieco słabiej niż 
zwykle i w rezultacie zeszli z boiska 
pokonani.

Przemęczona drużyna Ruchu nie wy

Ciężko zdobyte 2 cenne punkty nad 
twardym i ambitnym zespołem Czar
nych, którzy nie wiele ustępowali w 
czasie meczu gospodarzom.

AKS — GRODZIEC 0:2 (0:2)
Całkowita przewaga gości nad prze

chodzącym katastrofalny spadek formy 
zespołem niweckim.

Układ tabeli mistrzostw po ostatnich 
rozgrywkach przedstawia się następu-
jąco:

gier pkt. st. br
1 RKU 16 28 71:21
2. RCKS 16 25 53:20
3. Czarni 16 20 34:29
4. Zagłębie 16 19 40i32
5. Będzin 16 18 50:34
6. Grodziec 16 15 44:40
7 AKS 16 14 27:33
8 Cyklon 16 11 25:36
9. Dąbrowa 16 7 22:67

10. Przyszłość 16 3 20:75

TO.DZIAĆ SIĘ MOŻE TYLKO W AMERYCE^
Przed meczem Louis — Conn, którego termin jest już niedaleki, zmobilizo
wana została do propagandy cała prasa i radio. Na zdjęciu widzimy spea
kera radiowego, który opowiada słuchaczom amerykańskim o swych wraże
niach w sparingu z Louisem. Oczywiście, że jeden słaby cios „czarnego” 
wystarczy, aby w świat poszła wiadomość, iż Louis wynalazł „cios ato

mowy”.

Dopiero teraz zainteresował się 
„rozwojem” swego syna ojciec Berła 
mr. Tompson, senior, który w latach 
młodzieńczych był dobrym miotaczem, 
5 razy poprawiając rekord swego o- 
kręgu w rzucie młotem.

Kiedy przypadkowo spotkał Się z 
trenerem Halleiem, zapytał się go o 
jego sąd o synu: „Zobaczę, jeżeli bę
dzie warto, pomogę mu trochę" — od
powiedział Hallei, ukrywając swe za
miary.

Od tej chwili towarzyszył przynaj
mniej raz w tygodniu Berłowi z 
aparatem filmowym na treningi, aby 
po kilku dniach móc Berłowi wskazać 
na zdjęciu i te najmniejsze wady i 
niedokładności w jego stylu.

W lipcu 1945 roku Beri wziął udział 
w mistrzostwach amerykańskich szkół 
średnich.

W raucie kulą, którą zawsze uwa
żał jako dopełniającą dyscyplinę, o- 
siągnął 16,42 m., zaś w dysku 53,79 
m.

Dwuletni długi i sumienny trening 
przyniósł Berłowi piękne wyniki.

To działo się przed rokiem, Beri li
czył 18 lat, był 195 cm. wysoki, a wa
żył 93 kg.

W tym roku w szeregach lekkoatle
tów amerykańskich wystąpił i Beri, 
po dalszym sumiennym roku treningu.

Specjaliści lekkoatletyczni Ameryki 
przepowiadają Berłowi rekordowe wy
niki.

Jaką odległość uzyska Beri w lipcu 
br. na mistrzostwach Ameryki, zoba
czymy już niedługo.

Zapamiętajcie nazwisko: Beri Tomp- 
I son.

trzymała przede wszystkim tempa 
miejscowych w pierwszej połowie, w 
której zapadła właściwie decyzja spot
kania i mimo późniejszych wysiłków 
w drugiej części gry nie potrafiła już 
zmienić wyniku na swoją korzyść.

U chorzowian zadowolić w pełni mc 
gła jedynie obrona, która była ostoją 
drużyny w tym dniu. Atak natomiast 
zawiódł, specjalnie w drugiej połowie, 
gdy mając dużą przewagę, nie potrafił 
wykorzystać jej cyfrowo, a nawet zdo
być choćby honorowej bramki.

W formacji tej ponad resztę wybijał 
się jedynie Cieślik.

W drużynie KKS-u dobrze wypad! 
atak, w którym brylowała prawa je
go strona, niezwykle energiczna i prze 
bojowa.

Przebieg gry miał dwie strony me
dalu.

W pierwszej wyraźną przewagę mia
ła drużyna KKS-u, która dzięki szyb
kości 1 początkowej werwie zepchnęła 
z miejsca gości do obrony, narzucając 
im swój system gry i uzyskując w re
zultacie 2 bramki przez Pry ja i Biała
sa. Ruch wolniejszy w tej części gry 
jakoś nie mógł zdobyć Się na odpo
wiednią kontrakcję i przegrał tę poło
wę w stosunku 2:0.

Po przerwie, gdy gospodarze opadli 
nieco z sił, z konieczności zwolnili 
tempo, Ruch przyszedł do siebie i bę
dąc lepszy tecfenieanie, opanował po
woli sytaaeję, uzyskując dość dużą 
przewagę, którą utrzymał już do koń
ca.

Nie dało mu to jednak żadnego e- 
fektu bramkowego, gdyż wszystkie do
bre zagrania w polu kończyły się fa
talnymi „pucBamf” napastników ślą
skich pod bramką poznaniaków.

Zawody te sędziował obiektywnie 
ob. Maślak,
KKS — WARTA W SZCZYPIORN1AKU

W przedmeczu Ruch — KKS zmie
rzyła się Warta z KKS-em w szczypiór- 
niakn. Mecz zakończył się zwycięstwem 

! KKS-u 10:5 (3:1).
WARTA — KKS LESZNO 4:0 (2:0)
Poznań. Mecz o mistrz, kl. A. Bram

ki zdobyli dla Warty Gendera 3 i Smul- 
ski 1. Widzów 2.000.

Owa mem Stofciej O strawy isa ttefa

£®mis w Katowicach 
z teasem Pogoń - WMKS 2:2 (0:1)

Katowice. Dobrą marką jaką cieszy się 
w Polsce drużyna Slezkiej Ostrawy ścią
gnęła w ub. sobotę około 10.000 widzów 
na boisko Pogoni, żądnych ujrzenia gry 
piłkarzy zajmujących trzecie miejsce w 
czeskiej tabeli ligowej (grupa Sparty) z 
kombinowanym zespołem WMKS — Po
goń Katowice.

Trzeba przyznać, że goście czescy po
kazali grę jakiej dawno już nie widzie
liśmy w Katowicach.

Krótkie przyziemne prawie matematy
cznie obliczone podania, wzorowe usta
wianie się, doskonałe opanowanie piłki; 
świetna gra głową i ciałem, oto walory 
graczy Slezkiej Ostrawy.

Na tle tak grającej drużyny czeskiej, 
która po porażce w Krakowie wyszła na 
boisko z silną wolą zwycięstwa, wzmoc
nionej najlepszym strzelcem Bouzkiem, 
piłkarze WMKS-u i Pogoni sprawili swą

...i zwycięstw® 
w Sosnowcu

SLEZKA OSTRAWA — TEAM RKU 
WMKS 3:0 (2:0)

Bramki dla Czechów zdobyli: Bouzek, 
Pszczółka i Kraumec

Sosnowiec. Trzeci z kolei mecz Cze
chów w Polsce, rozegrany w niedzielę 
w Sosnowcu przyniósł im jedyne zwy
cięstwo, a tysiącznym rzeszom widzów 
ogromne rozczarowanie z powodu b. sła
bej gry miejscowego zespołu.

Sosnowiczanie wystąpili do tego me
czu wzmocnieni b. poważnie graczami 
WMKS-u z Katowic, co nie uchroniło 
ich jednak od porażki.

Czesi zagrali b. ładnie, przewyższając 
miejscowych przynajmniej o klasę, a ni
kły stosunkowo wynik tłumaczyć naieży 
doskonałą grą bramkarza RKU Krecz- 
mera oraz niezbyt wielkim wysilaniem 
się Czechów, którzy widząc słabego 
przeciwnika zagrali raczej na efekt po
kazowy niż na efektywny wynik bram
kowy.

W drużynie Slezkiej Ostrawy trudno 
kogoś specjalnie wyróżnić.

Cały zespół gości na tie słabego prze
ciwnika wypad! b. dobrze. Współpraca 
wszystkich linii wspaniała, opanowanie 
techniczne poszczególnych graczy bez 
zarzutu, co połączone z doskonałym kry
ciem i ustawianiem się dawało im cał
kowitą przewagę nad przeciwnikiem. Po
za tym b. wysoką klasę reprezentuje 
bramkarz gości Schaeffer.

Odwrotnie do gości przedstawiała się 
drużyna gospodarzy, która raziła bra
kiem zgrania, startem i opanowaniem 
technicznym, a przede wszystkim bez
radnością w sytuacjach podbramkowych.

U gospodarzy specjalnie słabo wypa
dła pomoc

Niezbyt dobrze działo się również w 
obronie, gdzie jaśniejszym punktem był 
bramkarz Kreczmer.

Gra sama stała na dobrym poziomie i 
prowadzona była w żywym tempie przy 
b. ładnej, chwilami błyskotliwej, pokazo
wej wprost grze Czechów, których krót
kie ładne passingi od nogi do nogi wzbu
dzały entuzjazm na widowni.

Składy drużyn:
Czesi wystąpili prawie w tym samym 

składzie co dnia poprzedniego na meczu 
1 w Katowicach.

Team RKU — WMKS: Kreczmer 
(RKU), Ruda, Warmuz (WMKS), Gał- 

, kowski (WMKS), Tomecki, Stokowacki 
(RKU). po przerwie ■ Niemczyk (WMKS), 
Dudek. Siech, Słota (RKU), Pawlik i 
Mydłowiecki (WMKS) 

Przed meezesn Łonls-Conn

grą miejscowej publiczności miłą 
spodziankę.

Team dwu drużyn katowickich by? nie 
tylko w przekroju 90 min. gry, druży
ną bezwzględnie lepszą ale zszedł z boi
ska moralnym zwycięzcą nie' wykorzy
stując w przedostatniej minucie gry rzu
tu karnego i tracąc drugą bramkę wsku
tek samobójczego strzału Albańskiego.

Gracze Pogoni i WMKS-u przeszli w 
tym spotkaniu samych siebie. Stylem } 
techniką gry miejscowi nie ustępowali 
gościom. Gorzej było w sytuacjach pod 
bramką Slezkiej Ostrawy, gdzie atak 
Teamu tracił zupełnie głowę.

Brakowi decyzji i umiejętności strze
lania Ślązaków mają Czesi do zawdzię
czenia że nie zeszli z boiska pokonani 
różnicą co najmniej trzech bramek; taki 
bowiem wynik byłby właściwym odzwier 
ciedleniem tego eo działo się na boisku. 
SKŁADY DRUŻYN I OCENA GRACZY

Team: Albański, Ruda (Warmus), Gro- 
lik, Niebylski, Kłos (Pazurek), Gałkow
ski, Rosa (Ruda), Niemczyk, Mydlowiec- 
ki, Pawlik, Biela.

Slezka Ostrawa. Schaeffer, Marynezak 
Foidyna, Recek, Radzimec, Wnęk, On- 
drzej (Szlapak), Pszczółka, Bouzek, Szi- 
manek, Blaczyński.

Z jedenastki katowickiej trńdno wła
ściwie kogoś wyróżnić, gdyż wszyscy 
grali dobrze.

Najsłabszymi punktami drużyny byli 
niewątpliwie zarówno Rosa na lewym 
skrzydle do przerwy jak i obrońca Ruda 
który znalazł się na tej pozycji po pau
zie.

Drugą piętą achillesową Teamu był 
bramkarz ..Albański, którego każde zet
knięcie z piłką groziło utratą bramki.

Poza nimi trudno już jest określić kto 
z Polaków był najlepszy na boisku; czy 
b. dobrze spisujący się w pomocy Nie
bylski, Gałkowski czy Pazurek po przer
wie (który zmienił słabszego w tym dniu 
Kłosa), czy doskonale rozdzielający pił
ki Mydłowiecki na środku ataku czy 
Niemczyk na łączniku czy też Biela na 
prawym skrzydle.

W drużynie czeskiej pierwsze miejsce 
utrzymać musi bezapelacyjnie bram
karz Schaeffer, który uratował swą je
denastkę od porażki .

Obrona Foidyna — Maryncak dobra 
choć nie lepsza od pary Groiik Ruda.

Najsłabszą linią Slezkiej Ostrawy by
ła pomoc. W ataku najgroźniejszym był 
wspaniały technik i strzelec Bouzek.

Przebieg gry
Sama gra składała się z wieiu zmien

nych akcji obu drużyn, które w sumie 
wiązały się w bardzo ciekawą całość.

Stroną do której należało więcej niż 
75 proc gry była jak już oodkreśliiiśmy 
drużyna katowicka.

Początkowa laza gry nie dawała jed
nak żadnych nadziel na sukces Ślązaków.

Technika gości święciła w tym okre
sie triumfy.

Trwało to jednak nie całych nawet 15 
minut. Pc tym czasie inicjatywę ujął W 
swe ręce Team, który nie oddał już jej 
do samego końca spotkania.

Pierwszą bramkę uzyskali katowicza- 
nie ze strzału Mydłowieckiego w 35 min.

" Czesi wyrównali nie bez winy Albań
skiego już w 3 min. drugiej połowy, ze 
strzału Bouzka.

Ten sam gracz strzelił w parę minut 
później drugą bramkę z rzutu karnego, 
przy czym odbitą od słupka piłkę 
Albański wpakował sam sobie do siatki.

Wyrównujący punkt uzyskał po pięk
nej akcji Pawlika z Bielą — Niemczyk.

Na 2 min. przed końcem gry Warmus 
(WMKS) przestrzelił rzut karny.

Sędziował ob. Gruszka bardzo dobrze.
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Po P erwsiymj^ji gemein wek meczn tenisowego

- GUwIce 4:1
Jędrzejowska przegrana z Kormoczy 

Asboih w tenomenalnei formie
Gliwice (tel.) Tenisiści węgierscy, 

Morzy przybyli w ub. sobotę do Pol- 
sfci, rozegrali pierwszy swój mecz 
z repr, Gliwic, występując jako repre
zentacja Budapesztu.

GRwiee reprezentowali Jadwiga 
drzejowska, Popławską, Końezak i 
Bratek.

Budapeszt: Szigętj, Ąsboth, Kormo-
ezi 1 Pett«by.

W pierwszym dniu spotkania w nie. 
dzielę rozegrano dwie gry pojedyncze 
panów mixta i grę podwójną pąń i 
jedną grę pojedyńczą pań.

Wyniki techniczne spotkań przedsta
wiły się następuiąco:

Mixt: Petęrby Szigeti Bopławaka 
Końezak 6:3, Ś|4,

Gra podwójna pań; Kormoczy, Re- 
terby — Jadwigą Jędrzejowska Po
pławska 4:6, 7:5, 3:6.

Gra pejedyńcza panów: Szigeti — 
Końezak V8, 8:9, 6.’9; Asiboth i Bra
tek 6:1, 6:1.

Gra pojedyncza, nań: Jędrzejowska 
— Kormoczy 6:3, 4:6, 4:6,

Imfeniem" Polskiego Związku Teni
sowego powitał gości inż. Vy'aj- 
dowskj. W przemówieniu siwym pod
kreślił on, że tenis polsłd nię stoi je
szcze na najwyższym poziomie z uwa
gi na tępienie przez hitięryąm wszel
kich przejawów życia sportowego w 
Polsce.

Wspomniał również o znaczeniu te
go spotkania na Ziemiach Odzyska
nych.

Odpowiedział unienieni Ze-iązku Wę 
gierskiego prezes Ballasa, który dzię- 
kując za serdeczne przyjęcie oświad
czył, że Węgrzy będą sobie'wysoko ce-

Uwaga lekkoatleci, 
pływacy, bokserzy 
i piłkarze ręcati

Warszawa. Wydział Wychowąnia Fizy
cznego Państwowego Urzędu W. F. i p. 
W .w sprawię obozów sportowych dla 
zawodników różnych gałęzi sportu, po- 
daje następujące dane:

1) terminy obozów: a) od 1 lipca do
28 lipca i od 1 sierpnia do 28 sierpnia 
b. r. r

2) miejsce obozów; obozy dla iekkoat- 
setów w dwóch turnusach, pływaków i 
Piłkarzy ręcznych odbędą się w Sierako
wie dla boksęrów — w Centralnym In
stytucie na Bielanach ?— w jednym tur
nusie, tylko w lipcu.

3) Cel obozów; a) podniesienie spraw
ności i wyników uczestników obozu, b) 
przygotowanie uczestników do pomocni
czej pracy instruktorskiej w danej dzie- 
dżinie sportu, c) zaznajomienie uczestni- 
ków z pracami organizacyjnymi w MU" 
bach i związkach oraz zagadnieniami or« 
gąnizacyjnymk

4) Kandydaei na obóz; kandydaci na 
obóz winni odpowiadać następującym wa 
runkom: a) wiek 17—24 lat i wyka- 
suć eię pełnym zdrowiem, b) wysoka 
sprawność fizyczna w danej dziedzinie 
spurtu, e) ukeńezemę <-.ęh klas szkoły 
powszechnej. Z ehwilą przyjazdu na. o- 
bóg każdy uczestnik je§t apbowiszany 
podporządkować się odpowiedniemu re
gulaminowi obozowemu, a po skończo- 
aym obozie, zobowiązać się do pracy in
struktor;sklej (co najmniej ną przeciąg 6 
miesięcy) w swej organizacji. Ukończe
nie kursu będzie podstawą do powołania 
ha kurs wyższy w roku następnym.

5) Ilość miejsc zgłoszenia. Każdy obóz 
©bejmować będzie po 100 uczestników. 
Poszczególne dziedziny sportu tworzą 
samodzielne obozy, posiadające własny 
zakres pracy, a podporządkowane jedynie 
komendantowi wszystkich obozów.

Polski Związek Lekkoatletyczny, Pol- 
Śki Związek Piłki Ręcznej wyznaczają po 
70 kandydatów w swej specjalności z 
eałej Polski ną jeden i ną drugi obóz, 
Polski Związek Bokserski 70 uczestników 
na jeden jedyny obóz

Wymienione związki centralne wyzna
czą . poszczególnym okręgom odpowiednią 
dość miejsc w obozie. Wspomniane zwią
zki czyni się odpowiedzialnymi za wysła
nie na obóz 70-ciu uczestników, możliwie 
najbardziej wartościowych jednostek.

W razie niemożności wysłania kan
dydatów przez związek najeży powiado
mić PUWF i PLMW. w terminie 14-dnio 
wym przed rozpoczęciem turnusu.

Zniżki kolejowe: sprawa bezpłatnych 
przejazdów względnie zniżek kolejowych 
nie została definitywnie załatwioną. Osta
teczna wiadomość w tej sprawie otrzy
mają związki w połowie czerwca.

Sprawa instruktorska: poszczególne 
związki wysuną w terminie do dnia 8-go 
czerwca swe propozycje odnośnie obsa
dy instruktorskiej (kierownik techniczny, 
plus 6 instruktorów) na obozie.

Warunki płacy dla instruktorów: a) 
zwrot kosztów przejazdu, b) utrzymanie, 
c) opłata od 2.500—5.000 zł. miesięcznie 
W zależności od posiadanych kwalifika
cji.

Czytajcie czwartkorc
wydanie „SPORTU*

nanić zaszczyt pierwszego spotkania 
Ziemiach Odzyskanych, które -przez 
600 lat krwawiły pod niemieckim bu
tem,

Przemówienia wygłaszane w języ- 
fcacfa Bełskim i węgierskim, ą następ
nie tłumaczone na język węgierski i 
polski przez ofiarę terroru hitlerow
skiego oświęeiaiiaką dr. Męąsera, przy
jęła publiczność burzą oklasków.

Po wręczeniu kwiatów rozpoczęto 
mecz,

Na,jbardziej emocjonującą była gra 
Końezak (Gliwice) Szigeti (Buda
peszt).

Spotkanie to trwało 2 godziny. Pier
wszego setą wygrał łatwo Końezak 

6:1. YY drugim secie przy stanie 1:0 
dla Węgra teinisistą śląski doznał kon
tuzji nogi tak, że dopiero po przerwie 
stanął do dalszej walki.

Końezak miał w drugim secie kilka, 
krotnie setbola. jednakże rutynowany 
Węgier potrafił lepiej nerwowo prze
trzymać wymianę piłek i w rezultacie 
wygrał seta 11'9,

Trz®ci set był tylko już formalno
ścią, gdyż Węgier bez trudu zwyciężył 
6’0.

Duża sensacje stanowiła noraż’sa Ję- 
drzejowskiej z Kormoczy 6:3, 4:6, 4:6.'

Jędrzejowska grała nerwowo i ustę- 
poąyąłą ręgularnością Węgierce,

Na usiprawiedłiwńenie „Jadzi” dodać 
tylko można, że hyło to pierwsze jej 
powążniejsłze spotkanie po 6 latach 
przymusowej przerwy.

W pozostałych grąch Asbeth w 
spotkaniu z Bratkiem zademonstrował 
wprost fenomenalną grę. Bratek prze
grał gładko 6:1, 6:1,

Mistrz Węgier zupełnie lekko przyj
mował wprost nieprawdopodobne pił
ki tak, że Bpatęk był ną korcie zu
pełnie bęzrądny.

Z pań lepsza formę wykazała nie 
zwycigżezyni Jędrzejowskiej Kormo- 
czy, a młoda (21-letnia) Peterdi.

Gra jej w dużym stoppiu przyczy
niła się do zwycłęatwą Węigrów w 
mixęie.

Jedyne zwycięstwo dla Gliwic uzy
skała para Jędrzejowska—Popławska, 
bijąc najlepszy d-oubel pań -gier
Kormeezi — Peterdi 6:4, 5:7, 6:3.

Widzów efcóło 700 osób.
Po pierwszym dniu rozgrywek pro

wadzi Budapeszt 4:1. Dokończenie me 
czu nastąpi w peniedziąłęk,

Grać będą: Jędrzejowska — Peterdi, 
Szigeti — Bratek oraz Bratek — Kołcz 
ćontaa Szigeti — Frigezi-

W środę i czwartek Węgrzy grają v 
Krakowie z repr. Krakowa, a 8, 9 j 10 
znów na Śląsku, tym razem w Katowi
cach z repr. Katowic.

Z boisk Slqska
LECIIIA (Mysłowice) — BŁYSKAWICA 

2:2 (0:2)
Mysłowice. W spotkaniu towarzyskim 

A kl. zespół Błyskawicy z trudem u- 
zyskał wynik remisowy z B-kl. zespo
łem LecJiii. Gra stała na dobryiił P°~ 
ziomie i dostarczyła licznie zebranej 
publiczności wiele emocji.

Bramki dla Lechii strzelili Latusiń- 
ski i Mrozek. Sędzia Rusecki
TUK OLKUSZ — SIEMIANOWICZAN- 

KA 8:3 (8:2)
Olkusz. W ub, niedziele gościła W 

Olkuszu drużyna Siemianowiezankl, 
fctÓFa przegrała z miejscowym TUR-em 
w katastrofalnym stosunku 8:3.

Bramki dla zwycięzców strzelili Ba- 
nuś 4 Bliszcz 3 oraz Horski 1, Wszyst 
kie bramki dla Siemianowiezankl 
strzelił lewy łącznik.
KS 27 ORZEGÓW _ BRYNICA (KA

MIEŃ 5:2 (2:0)
Orzegów. W meczu o mistrzostwo 

Kl. B Śl. OZPN-u gospodarze odnieśli 
zasłużone zwycięstwo z dobrą druży
ną Brynięy z Kamienia, Bramki dla 
zwycięzców strzelili Tworek oraz Ba
kala .po 2 i Kandora 1, Sędzia Wilczek,

SARMACJA (BĘDZIN) — ORZEŁ 
(BOBROWNIKI) 3:0 (2:0)

Będzin. Ostatni mecz z cyklu rozgry
wek o mistrz, kk B Zagłębia zakończył 
się zasłużonym zwycięstwem Sarmacji 
która tym samym zdobyła mistrzostwo 
grupy II-giej przed Piaskami i Zagłę- 
bianką. Najlepszym graczem na boisku 
był Orzechowski strzelec dwu bramek. 
Trzecią bramkę zdobył prawoskrzydło- 
wy Luba, Widzów 3000.
CONCORDIA KNURÓW - NAPRZÓD 

RYDUŁTOWY 2:0 (1:0)
Knurów (tel. wł.). W decydującym me

czu o mistrzostwo klasy B Podokręgu 
rybnickiego zwyciężyła lepsza technicz
nie Concordia. Sędziował ob. Gunia. Wi
tzów 3.000.

RKS KLEOFAS - ORZEŁ 
(WELNOW1EC) 3:0 (1:0) 

Katowice Załęże. Mecz o mistrz.
B, Śl. OZPhl-u. Bramki strzelili
Kleofasu: Sniegoń i Szopa oraz jedna 
samobójczą
KOP. BARBARA - URANIA KO- 

CHŁOWICE 3:1 (2:1)
Cborzów, Mecz towarzyski. Bramki

kl. 
dla

Piłka iwśia w Bielsk® 
LESZCZYŃSKI KS - BBTS 5:0 (4:0)
Bielsko (teł. wł.). Bramki zdobyli Straub 

2, Grzyb 1, Kromerl i Lasek 1.
WALCOWNIA DZIEDZICE - TUR 

WADOWICE 5:0 (1:0)
Dziedzice. Bramki zdobyli Mańdok 2, 

Mitręga, Czyżyk i Waliczek po 1.
RKS ZABŁOCIE - HEJNAŁ KĘTY 

3:2 (1:1)
Żywiec. Po tym rneęźu RKS Zabłocie 

został ostatecznie mistrzem klasy A pod- 
pkręgu 0ie!s|ęp—Biąłą, Bramki dla RKS 
zdobyli Kalik 2 i Górczynek 1. Dlą Kęt 
Kruczek i Cyrper P° i- Sędziował mec. 
Guzy z Katowi«-
POLONIA KARWINA — BBTS BIEL

SKO 4:8 (1:0)
Karwina. Przy licznym udziale pu

bliczności odbył się w Karwinie mecz 
piłkarski między Polonią karwińską a 
BBTS-cm z Bielska.

Mecz zakończył się zwycięstwem Po
lonii 4:0.

Bramki dla Karwiny zdobyli Szarak 
2, Oracza i Zielerzyk po 1. Sędziował 
bardzo dobrze sędzia czeski 
bierski.

KOSZARAWA ŻYWIEC —
BIAŁA 3:2 (1:2)

Żywiec. W Żywcu odbył się 
głą niedzielę mecz towarzyski pomię
dzy powyższymi drużynami, który za
kończył się zwycięstwem Koszarawy 
3:2.

ob. Ko-

BKS

w ubie-

Pływacy Wisty w Bielsku

zaintere- 
na zawo-

Bielsku (tel. wł,). Staraniem ruchliwej 
sekcji pływackiej BBTS sprowadzono do 
Bielska pływaków Wiaty krakowskiej.

Mecz BBTS — Wisła odbył ' się na 
pięknej jednej z najładniejszych W Pol
sce pływalni w Bielsku i miał bardzo 
dobrą oprawę organizacyjną.

Wzbudził on też olbrzymie 
sowanie w Bielsku gromadząc 
dach kilka tysięcy widzów, co jest swe
go rodzaju rekordem jeśli chodzi o za
wody pływackie w Polsce.

Spotkanie to na życzenie Wisty nie 
było punktowane.

Wyniki techniczne przedstawiają się 
następująco;

50 m stylem dow. juniorów: 1. Blem 
— BBTS 0,34, 2. Gwóźdź — BBTS 0,401

100 m st. grzbietowym panów: 1. Kę
kuś — Wisła 1,30,2, 2. Dzień — BBTS
1,31,5. 3. Bukietyński — BBTS 1,33,8.

100 m st. klas, pań: 1. Wojewpdzicó- 
wna » 
Wisła 
1,49,4.

100 
Wisła
3. Kłos —. BBTS 1,34,4.

100 m st. dow. panów: 
BBTS 1,13,1, 2 Ciężki —

50 m st, grzbiet, pań: 
Wista 0,48,6, 2, Szymik — 

- BBTS 1,47,7, 2. Lewandowicz —
1,48,4, 3. Pielechala — BBTS

m st. klas, panów:
1,28, 2. Kowalski —

1. Romer — 
Wisła 1,29,4,

1. Dzień — 
Wisła 1,21,8.

1. Górska — 
BBTS 0,56,2.

strzelili Dawid, Michalik I oraz Por- 
wik,
KOPALNIANY KS MYSŁOWICE — 

UNIA KOSZTOWY 5:0 (4:0)
Mysłowice. Meez o mistrzostwie 

kl. C Si OZPN-u. Zasłużone zwyeię- 

Opolskiego

i

dą w Łodzi bokserzy Zagrzebia. Pięścią’ 
rze ŁRS wzmocnieni zostaną Grzywo, 
czem i Sztolcem.

siwo gospodarzy, którzy tym samym 
wysunęli się na pierwsze miejsce w 
tabeli rozgrywek. Bramki Patalong 3 
i Płaza 2, Widzów 3.000,

Francja

few® rekordv slywackle 
Eircpy

Paryż,» Międzynarodowa amatorską fe
deracja pływacka FINA zatwierdziła kil
ka nowych rekordów europejskich. Przed 
stawiają się one następująco:
PANOWIE:

490 mtr. stylem dowolnym Tatos (Wę
gry) 4,46 min. (dotychczas Taris 
4,47).
PANIE:

490 mtr. stylem klasycznym ' 
ger Holandia 7,49,9 (dotychczas 
Dania 7,58,8); 100 mtr. stylem 
wyra Cor Kintowa Holandia 
tychczas Van Feggelen Holandia 1.12 
min.); 20» mtr. grzbietowym Cor Kinto
wa Holandia 2,38,8 min (dotychczas .Van 
Feggelen Holandia 2,39).

Waalber- 
; Sorensen 
i grzbieto- 
1.10,9 (do- 

Holandia

Poznań. (Tel. wł.) W ubiegłą niedzielę 
odbyły się w Poznaniu mistrzostwa lek’ 
koatletyczne okręgu poznańskiego.

Ną zawodach tych Rutkowski osiąg
nął na 100 m czas 11,2, a Wierkiewicz 
W biegu na 5000 młr. uzyskał najlepszy 
czas powojenny w Polsce 16,31,8.

w ogólnej punktacji zwyciężyła War
ta 269 punktów, 2) AZS 83 pkt., 3) KSMM 
55 pkt,, 4) Zryw Krotoszyn 11 pkt., 5) 
KKS Poznań 5 pkt.

Wyniki techniczne zawodów przed
stawiały się następująco;

100 m: 1. Rutkowski AZS 11,2, 2, Ku
sza — Warta 12,—, 3. Hantke — Warta 
12,1.

200 m: 1. Komassa — Wartą 25,4, 2, 
Hantke — Warta 25,7, 3. Olszewski — 
Wartą 25,9.

400 m: 1. Komassa — Warta 54,6, 2. 
Smodlibowski — Warta 58,5, 3. Dąbczyk 
— AZS 59,2.

800 m: 1. Górski -- Warta 2,11,5, 2. 
Nowak — KKS 2,13,3, 3. Gejowski- ~~ 
AZS 2,15,2.

1.500 m; 1. Wierkiewicz — Warta 
4,33,8, 2. Górski — Warta 4,38,4, 3. So- 
boczyński — Warta.

I

1. Blem
— Wisła 1,34.

1. 
— Wisła 0,41,6, 2. Waligórski 
0,43.
klas, pań: 1. Wojewodzicówna 
3,55.8, 2. Pielechata — BBTS 
Górska — Wisła 3,59,8.

Sztąfeta 3x50 st. zmienny panów: 1 
Wisłą (Kękuś, Romer i Ciężki) 1,55,3,
2. BBTS (Marek, Kłos, Dzień) 1,59,9.

Sztafeta 3xS0 st. zmienny pan: 1. Wi
sła (Górska, Lewandowska, Boberowa)
2.38.4, 2. BBTS (Szymik, Wojewodzicó
wna, Piejęchata) 2,27,8.

5x50 dow. panów: 1. BBTS (Blem, 
Malczyk, Bukietyński, Bubek i Dzień) 
2,50. 2. Wisła (Kękuś, Ciężki, Słomąk, 
Stefanik i Tatarczyński) 2,55,6.

200 m klas, panów: 1. Romer — Wi
sła 3,20,9, 2. Kowalski — Wisła 3,21,5.

100 m dow. juniorów: 
BBTS 1,20,4, 2. Harańczyk

50 m st. dow. chłopców do lat 14: 
Kękuś II
— Wisła

200 m
— BBTS
3.58.5, 3.

5x50 st. dow. jun. do lat 18: 1. Wisła 
(Kękuś II, Waligórski, Siedź, Kuźma, 
Woźnik) 3,52,3, 2. BBTS (Ęlem, Gwóźdź; 
Copija, Wiśniewski, Drąg) 3,56,1.

W meczą piłki wodnej zespół BBTS po 
Interesującej grze pokonał 'wlśłę" wr';Śtó-"! 
guńku 3:0 (1:0), ' .

Na wyróżnienie zasługuje zawodnik 
Malczyk BBTS. Wszystkie 3 bramki 
strzelił Bukietyński.

Na zakończenie zawodów szereg po
kazowych skoków zademonstrował Kłap- 
tocz zeszłoroczny mistrz Śląska.* * *

W następną niedzielę odbędzie się w 
Miejskich Zakładach Kąpielowych w Ka
towicach trójmecz pływacki między TP 
Giszowcem — Siemianowicami i Rego-

w ♦
Sl. OZPN w Katowicach uchwalił ro

zegrać meczę reprezentacyjne z War
szawą, Łodzią i Krakowem, w związku 
Z Wystawą Przemysłu Śląską Opolskie
go w Gliwicach. Wystawa będzie orga
nizowana w czasie od 15 lipna do 1-go 
września br. Zaprojektowano terminy: 
28 lipcą dla Łodzi, 4 sierpnią dla Kra
kowa i 18 sierpnia dla. Warszawy.

nią katowicką.

RKS

zna-
uzy-

10 min. 
bramki, 
wyniku

RĘFR. BYTOMIA POLONIA PIE
KARY 3:2 (0:2)

Bytom. Rozegrany w ramach dnia 
Podokręgu Śląska Opolskiego mecz pił
ki nożnej pomiędzy Repr. -Bytomia a 
Polonią Piekary zakończył się nikłym 
lecz zasłużonym zwycięstwem Repr. 
Bytomia 3:3. Polonią wystąpiła w 
swym najsilniejszym składzie z Ziemba 
Lizurkim i ■ CJiehym ną czele.

Trzon repr. Bytomia był oparty na 
graczach RKS Szombierki oraz 
Linarnia Bytom.

Pierwsza połowa gry stała pod 
kiem przewagi Polonii, która też 
skała w tym okresie dwie bramki ze 
strzałów Ziemby

Po przerwie obraz gry ulęgł zasad
niczej zmianie. W przeciągu 
repr. Bytomia strzeliła trzy 
które zacydowaly o ogólnym 
spotkania,

Strzelcem wszystkich trzech 
dla zwycięzców był Czepionka (RKS 
Szombierki).

GLIWICE - BYTOM 4:0 (0:0)
Gliwice (tel. wł.). Rozegrany w Gliwi

cach 2. 6. międzymiastowy mecz Gliwice 
— Bytom zakończył się wyraźnym zwy
cięstwem Gliwic w stosunku 4:0.

Reprezentację Gliwic stanowiła druży
na Piasta

Łupem bramek podzielili się Walewski 
2, Krecmer i Mączka po I. Sędziował 
obiektywnie mgr. lerk.

Łódź (tel, wł.), Dnią 15 bm. gościć bę-

bramek

Lekkoatleci Poznania
na starcie

5.000 i
16,31,8,
17,42,5,
’■3,21,4.

10.000
39,64, 2. Woehelskj

m:
i
3.

i. Wierkiewicz — Warta 
Kurek — Zryw Krotoszyn 
Grzeszkiewicz — Warta

m: 1. Kurek — Zryw Krotoszyn 
". U Z ' ’ i — Warta 39,06. ,

11Ó m płotki: 1. Kusamierski — Warta 
20,3. 2. Ryd — Warta 20,5, 3. Dołata «= ,
KSMM 20,8.

400 m płotki; 1. Komassa Warta
72,5, 2. Smolikowski — Warta.

Skok w dal: 1, Kusza — Warta 0,44,
2. Hantke — Wartą 5,88, 3, Putkowski ss 
Warta 5,75.

Skok wzwyż: 1, Hofman K, AZS 
1,77, 2. Putkowski — AZS 1,55, 3, Kło
sowski —- AZS 1,55.

Skok o tyczce: 1. Ratajczak — KSMM •
3, —, 2. Klepiszewski KSMM 3,—-,

Trójskok: 1. Rutkowski — AZS 12,-—, 
2. Kużmierski — Wartą 11,39, 3. Kło
sowski — AZS 11,38.

Rzut kulą: 1. Hofman — AZS 12,90, 2, 
M. Kujawski — Warta 12,22, 3. J, Ku
jawski — Warta 11,15,

Rzut dyskiem: 1. Hofman — AZS 40,65 
2. M. Kujawski — Warta 33,92, 3, Hep 
manowski — Warta 33,30.

Rzut oszczepem: 1. Hofman — AZS 
44,80, 2. Redfiński — AZS 42,05, 3. Ow
siany — Warta 35,75.

4x106 m: 1 Warta i 48,2, 2, War
ta II 39,9, 3. KSMM 52,1.

4x400 m: 1. Warta I 3.56,4, 2. Warta 
li 4,15,8, 3. KSMM II 4,24,1.

ARTYŚCI TEATRALNI TAKŻE 
PIŁKARZAMI

Poznań. Przy wielkim zainteresowaniu 
publiczności rozegrany został wczoraj 
na boisku Warty ciekawy czwórmeez o 
puchar braci Cerbów.

W meczu tym brały udział drużyny; 
„Artyści seeti poznańskich", „Prasy po
znańskiej", „Sędziów piłkarskich" oraz 
„Starsi panowie Warty".

Spotkania toczyły się 2 x po 15 minut-
Mecz Prasa — Artyści zakończył Się 

ciężko wywalczonym zwycięstwem pra
sy 1:0. Zwycięską bramkę dla Prasy zdo
był krótko przed końcem meczu kol. 
Paczkowski.

Mecz obfitował w wiele momentów 
nadzwyczajnie humorystycznych, które 
wywoływały salwy śmjechu na trybu
nach.

Całkowity dochód z meczu przezna
czony był na wdowy i sieroty po byłych- •. 
więźniach politycznych, u* .........

WIRKUS ZWYCIĘŻA W BIEGU 
ULICZNYM 0 NAGRODĘ „KURIERA

SZCZECIŃSKIEGO”
Szczeci):. W Szczecinie odbył się za

powiedziany dawno bieg uliczny a na
grodę „Kuriera Szczecińskiego” przy 
udziale kilkudziesięciu zawodników 
miejscowych i przyjezdnych.

W biegu juniorów na dystansie 2000 
mtr. pierwsze miejsce zajął Swiderski 
(KS Polonia Jarocin) w czasie 6:50,6,
2) Sobociński (Warta Poznań) 6:56,8,
3) Turgala (ZHP Poznań).

W biegu seniorów na dystansie 4200 
mtr, wyniki były następujące: pierwsze 
miejsce i puchar przechodni zdobył zna 
ny przedwojenny biegacz Wirkus
(KKS Pionier) w eząsie 16:01,2, 2) 
Śniewski ,KS Odra) 16:08,2, 3) Jocz •
(PKS).

W pierwszym biegu uczestniczyło 22, 
w drugim 32 zawodników.

- ZABRZE 2:0 (l;0) 
Rozegrany w Opolu W ub. 
piłkarski Opole — Zabrze 
zwycięstwem Opola 2:0

przeciąg zawodów uwido

RKS ŁAGIEWNIKI — ZZK KATOWICE 
2:1 (1:1)

Bytom. Mecz towarzyski. Bramki dla 
Łagiewnik zdobyli Popiłek i Kozubek, 
dla ZZK Ziaja.

OPOLE -
Opole (tel.), 

niedzielę mecz 
zakończy) się 
(1:0).

Przez cały „ ______  ___ __
cznila się przewaga reprezentantów O- 
pola, którzy zwycięskie bramki uzyskali 
ze strzałów Śliwińskiego w 24 min. gry 
pierwszej połowy i w 4 min, drugiej 
połowy.

W drużynie Opola na wyróżnienie za
sługuje Śliwiński oraz bramkarz Wilk.
OPOLE Ii - KLUCZBOREK 2:5 (2:2)

Kluczborek. Druga repr. Opola roze
grała mecz z Kluczborkiem w Kluczbor
ku przegrywając 2:5 (2:2).

Coiwtfe Knurów — BBTS 
Bielsko 8:8

Bielsko. W ub. niedzielę odbyło się W 
Bielsku spotkanie bokserskie Concor
dia Knurów — BBTS Bielsko.

Mecz po nieaiSyt ciekawym przebie
gu poszczególnych walk zakończył się 
wynikiem remisowym 8:8,
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Sport w kraju złota i niewykorzystanych bogactw oraz.., łachmanów i nędzy
Uwaga... uwaga... lu Bukareszt!

Rumunia popularyzuje sport w najszerszych warstwach społeczeństwa na wzór swego 
wielkiego wschodniego sąsiada

Bukareszt. Jedynym z państ, z którym 
przed wojną utrzymywaliśmy ożywione 
stosunki sportowe była Rumunia.

Piękny ten kraj, zasobny we wszel
kiego rodzaju bogactwa naturalne, rzą
dzony był w okresie przedwojennym, a 
także podczas wojny w sposób przypo
minający dawne odległe patriarchalne 
czasy. Bogactwa niewykorzystane, kultu
ra narodowa na dość niskim poziomie, 
chaos wewnętrzny, mimo tylu bogactw, 
ubóstwo, oraz wiele kontrastów. Obok 
bijącego w oczy przepychu, strojów ofi
cerów i gwardii dworu królewskiego, wi
działo się żołnierzy bosych i odzianych 
w jakieś łachmany.

To był obraz przedwojennej 
Rumunii.

Wielkie przemiany społeczne w Euro- 
/ ple, jakich świadkami jesteśmy po woj

nie, spowodowały, że dzisiejsze życie w 
Rumunii zaczęło przybierać zupełnie

inne tory.
Na inne znormalizowane i na nowo

czesny wzór urządzone metody wkroczył 
także sport.

Gdy znaliśmy tylko rumuńskich 
piłkarzy i... Telefon Ciub

Rumunia przed wojną mogła się po
szczycić niezłymi piłkarzami, poza tym 
poziom innych dziedzin sportu był bar
dzo słabiutki, tak słaby jak nasz w pier
wszych miesiącach po minionej wojnie.

Wyniki najlepszych rumuńskich lekko
atletów stały właśnie na poziomie na
szych pierwszych z zeszłorocznej końco
wej tabeli. Bokserzy amatorzy, byli pra
wie nieznani w reszcie Europy, a kilku 
zawodowców też nie zrobiło większej 
kariery.

Co do hokeistów to znaliśmy tylko bu
kareszteński

Telefon Club,
który rokrocznie rozgrywał zawody z 
lwowskimi Czarnymi, przegrywając z re
guły tak u siebie jak i we Lwowie.

O innych dziedzinach nawet nic sły
chać nie było.

Po wojnie...
Jak jest teraz.

Dziś istnieje w Rumunii organizacja 
na wzór naszego PUWF i nazywa się ona 
Organizatia Sportulni Popular (Organi
zacja Sportu Ludowego). Celem jej jest 
popularyzacja sportu w całym społeczeń
stwie rumuńskim.

Siedziba tej naczelnej magistratury 
sportu mieści się w Bukareszcie. Naj
ważniejsza w niej osobą: — sekretarzem 
tego urzędu jest dr. Julin Orban.

OSP wydaje codzienne pismo sporto
we, na co Inne państwa europejskie je- 
szeze pozwolić sobie nie mogą.

Pismo to cieszące się wielką popular
nością, nosi nazwę „Sportul Poplar” 
(Sport Ludowy) — naczelnym redakto- 
rem jego jest znany w Rumunii publi
cysta sportowy red. Victor Banciulescu.

Oprócz tego urzędowego pisma wycho
dzi jeszcze jeden dziennik sportowy „Ga 
zeta Sportuliar”. Obydwa pisma wycho
dzą w objętości 4 stron.

Największą popularnością w Rumunii 
tak jak zresztą i przed wojną, cieszy się 
dziś nadal piłka nożna.

Carmen mMrzem
Przed kilkoma tygodniami zakończyły 

się właśnie rozgrywki pucharowe, uwa
żane za nieoficjalne mistrzostwa.

W rozgrywkach tych pod nazwę „Cupa 
Victoriei” zwycięstwo odniosła najlep
sza w tej chwili rumuńska

drużyna Carmen
uzyskując w 14 spotkaniach 21 punktów i 
stosunek bramek 34:24. Drugie miejsce 
zajęła drużyna Ciocanul przed znanymi 
zprzed wojny zespołami Unirea Tricolor, 
Venus, CFR i Universitatea.

Na jakim poziomie znajduje się w tej 
chwili piłka nożna w Rumunii?

Wydaje się, że w porównaniu do cza
sów przedwojennych poziom się specjal
nie nie obniżył 1 nie podwyższył.

Wyniki uzyskane przez czołowe klu
by rumuńskie z zagranicznymi przeciw
nikami przedstawiają się następująco:

CER przegrało z Ujpestem (Węgry) 0:1, 
Ciocanul uzyskał z tym samym przeciw
nikiem wynik nierozstrzygnięty 3:3 (3:2). 
Bułgarska drużyna Lokomotiv pokonał 
CFR 5:1, a z Ciocanulem zremisowała 
Id (1:0).

Nawiasem mówiąc, dwa te ostatnie 
wyniki zbytniego zaszczytu rumuńskiemu 
piłkarstwu nie przynoszą.

Także na prowincji znajduje się szereg 
dobrych drużyn. I tak Arrad ma na roz
kładzie wszystkie stołeczne kluby, a nie
dawno po kolei pokonał mistrza Carmen

KS 27 ORZEGÓW — HKS 13:3
Orzegów. W ub. niedzielę odbył się 

w Orzegowie mecz bokserski z cyklu 
rozgrywek o drużynowe mistrzostwo 
Śląska pomiędzy KS 27 Orzegów a HKS 
Szopienice. Mecz zakończył się zdecy
dowanym zwycięstwem Orzegowa 13:3.

5:0 i Venus 43).
Temesvar przegrał .po ciężkiej walce 

w węgierskiim Szegedem 3:4 (2:2).
Nie poszczęściło się jednak Węgrom w 

drugim meczu, kiedy to za przeciwnika 
mieli oni team złożony z graczy CFR i

Ammefa. Team odniósł przekonywujące 
zwycięstwo 4:1 (2:1).

Także jugosłowiańscy piłkarze goszczą : 
często w Rumunii i wykazując dosko- ’ 
nałą formę i klasę, odnoszą prawie sa- j 
me zwycięstwa.

Doskonała drużyna belgradzka Meta- . 
lec rozgromił Eletrica Timosoare 5:1 i , 

1 pokonał CFR 2:1.
Największą sensacją sezonu letniego 

będzie spotkanie
Rumunia — Węgry

w Bukareszcie. Rumuni przygotowują się 
do tego meczu bardzo starannie. Urzą
dzono specjalny obóe kondycyjno trenin
gowy w letniskowej miejscowości Sna- 
gova, położonej nad pięknym jeziorem 
niedaleko Bukaresztu.

W drodze powrotnej reprezentacją 
; Węgier pod egidą Budapesztu rozegra je- 
■ szcze jedno spotkanie w Aradzie, gdzie 
i spotka się z reprezentacją tego miasta. 
I Równocześnie w Budapeszcie rep. sto-

0 tym na pewwo 
wie^e? 

ZiglarskL. Polakiem?
Katowice. Jak nas informuje prezes 

SI OZB. Sadłowski, Śląski Okręg Bok- ■ 
serski otrzymał ciekawą propozycję od : 
byłego mistrza Niemiec w boksie Zig-: 
larskiego.

Ziglarski proponuje SI. OZB. swą pra- I 
cę w charakterze trenera i nadmienia > 
że warunki jego nie są .. .wygórowane. ■

Pisze on. że nigdy nie był Niemcem. ’ 
Nazywa się Ceglarski, pochodzi z Byd- ; 
goszczy i czuje się Polakiem.

W okresie władzy hitlerowskiej — pi- ■ 
sze on w dalszym ciągu — do SI. OZB. i 
musiał się on maskować, będąc w rze- i 
czywistości wrogiem ustroju hitlerow
skiego.

Nie trzeba dodawać, że SI. OZB. nie 
bierze propozycji Ziglarskiego pod u- 
wagę.

Wystarczy przypomnieć naszym czy- i 
telnikom, że renegat Ceglarski był na I 
wszystkich mistrzostwach Europy, jak 
również na ostatniej olimpiadzie najza
gorzalszym hitlerowcem ze wszystkich 
pięściarzy niemieckich.

Popularny nasz międzynarodowy sę
dzia bokserski dyr. Józef Zapłatka zau
waża na marginesie tej wiadomości, że 
przypomina sobie Ziglarskiego na meczu | 
Polska — Niemcy, jako najgłośniej i 
heilującego Niemca i przy każdej spo
sobności podnoszącego jak najwyżej rę
kę w hitlerowskim pozdrowieniu.

O tym, że dziś wygodniej byłoby być i 
p. Ziglarskiemu Polakiem nie wątpimy.

Wtajemniczeni twierdzą, że jest on 
już nawet na terenie Polski i stara się 
o rehabilitację. (I)

Klub polski w Budapeszcie
Z inicjatywy kierownika sekcji sporto

wej Węgierskiego Towarzystwa Adama 
Mickiewicza, dr. Władysława Vamosa, 
założony został w Budapeszcie K S. Po
lonia, którego dyr. Vamos, znany na te
renie Krakowa działacz sportowy, został 
prezesem, podczas gdy prezesem hono
rowym będzie każdorazowy poseł R. P. w 
Budapeszcie.

W organizacji znajdują się sekcje: te
nisowa, gier sportowych i pływacka, któ
rej trenerem będzie znany pływak i czło
nek zarządu związku węgierskiego, pól- 
Węgier, Halasz. 

licy Węgier rozegra mecz z Temesva- 
rem, a klub sportowy Universitatea ze 
związkiem sportowym Baratsag.

Sześciu Wągrów (?) w repr. 
piłkarskiej Rumunii

Rumuni zestawili już skład na mecz z 
Węgrami. Nie byle jaką sensacją jest fakt 
że w reprezentacji tej będzie grać 

aż sześciu graczy węgierskich,
> których kilku podczas wojny grało na
wet w reprezentacji Węgier.

Skład jedenastki rumuńskiej przedsta
wiać się będzie następująco:

Lazarianu (Ciocanul), Marinescu (Car
men), Negrescu (Ciocanul), Bakutz (ITA), 
Ion Vasule (Temesvar), Parynyi (ITA), 
Fabian, Marian (Carmen), Sarvari (Na- 
gyvarad), Jordache (Juventus), Incze Ma 
rosvasarhely).

Skład powyższy uważany jest za naj-

RAPID MISTRZEM AUSTRII
Wiedeń. Mistrzostwo piłkarskie Au

strii zdobył ostatecznie Rapid, który w 
ostatnim meczu spotkał się ze swym 
starym rywalem, z Austrią.

Wobec 45 tysięcy widzów Rapid wy
grał spotkanie 5:1 (3:1), przy czym Bin
der strzelił sam cztery bramki. Zdobyw
cą piątej bramki dla Rapidu był Körner 
n-gi.

Honorowego goala dla Austrii uzyskał 
Stojaspal.

Wyniki innych spotkań były następu
jące: FAC — Vienna 2:1 (0:1), WSC — 
Admira 5:1 (0:1), FG Wien — Halfort 
0:0, Wacker — Ostbahn 7:0.

PO II-fiej RUNDZIE ROZGRYWEK 
O PUCHAR DAV1SA W STREFIE 

EUROPEJSKIEJ
Katowice. Jak już Częściowo podawa 

liśmy w naszym wydaniu czwartkowym 
do półfinału rozgrywek o puchar Davi
sa w strefie europejskiej' zakwalifikowa
ły się Francja, po zwycięstwie nad 
Szwajcarią 3:2, Szwecja po zwycięstwie 
nad Irlandią 5:0, Beigia po pokonaniu i 
Chin 3:2 i Jugosławią po zwycięstwie w 
takim samym stosunku nad Czechosło
wacją 3:2.
CZECHOSŁOWACJA - JUGOSŁAWIA

2:3
Praga. Po nieoczekiwanym zwycię

stwie doubla czeskiego Drobny Caska 

walczyć w czasie Zielonych Świąt z pił
karzami Szwecji (drużyna Noerkoepping) 
wzmocniona została kilku graczami ślą
skimi. ■

• * * •

Łódź (tel. wt). W Łodzi zakończony 
został turniej gier sportowych młodzie
ży szkolnej. Turniej ten trwał kilka ty
godni.

W ogólnej punktacji mistrzami tur
nieju zostali w siatkówce żeńskiej gim
nazjum 6, w siatkówce męskiej ginwi. 
Żeromskiego a w koszykówce męskiej 
2 gimn. wieczorowe.

Po zawodach wręczono zwycięzcom 
puchar ofiarowany przez polską YMCA 
w Łodzi.

• * *
Łódź (tel. wŁ). W Pabianicach gościła 

bokserska drużyna Maratonu z Torunia 
bijąc reprezentację Pabianic 10:6. Dru
gim występem Maratonu był mecz w 
Piotrkowie z miejscową Concordią. Zwy 
ciężyli i tym razem bokserzy Torunia w 
stosunku 10:6.

• * *
Łódź (tel. wt), PZPN nadesłał do Ło

dzi pismo, by drużyna ŁKS-u, która ma

Łódź (tel. wł.). Do Łodzi przyjechali 
lekkoatleci czechosłowaccy, którzy we 
wtorek 4 bm. i środę 5 bm. staną na 
starcie w wielkich zawodach międzyna
rodowych.

Łódź sprowadziła zawodników czeskich- 
z Krakowa po starcie ich w jubileuszo
wych zawodach Cracovii.

Łodzianie zaprosili na -te zawody rów
nież Gieruttę i Staniszewskiego.

* * *
Łódź (tel. wł.). Na dzień 23 bm. pro

jektowany był mecz piłkarski Śląsk — 
Łódź. Na termin ten Śląsk się nie zgo
dził, nie podając jednak motywów od
mowy.

silniejszy na jaki Rumunię w obecnej 
chwili stać.

Uwaga lekkoatleci 1O,S 
na sto metrów

Oprócz piłki npżnej także lekkoatle
tyka zaczyna zdobywać sobie coraz to 

j większą popularność.
Na ostatnich zawodach w Chu, najlep

szy miotacz tego kraju uzyskał w dysku 
wynik 40,50 m. a w kuli 13,50.

Na nieco lepszym poziomie są sprinty

znany biegacz Moina, osiągnął bardzo 
dobry wynik 10,6 na 100 metrów.

Na wielkich zawodach w Bukareszcie 
Dragomir w skoku o tyczce uzyskał wy
sokość 3 m, 80 cm, a Dymitru w rzucie 
mottem odległość 43,25.

Jak widzimy więc wyniki lekkoatle
tyczne aczkolwiek nie stoją jeszcze w 
pełni na europejskim poziomie, to jednak 

nad jugosłowiańską parą Miticz — Pal
lada 10:8, 6:2, 6:4, wyniki trzeciego dnia 
meczu Czechosłowacja — Jugosławia 
były następujące:

Miticz (J) — Vodiczka (Cz) 6:3, 6.0 
6:0
Drobny — Puncec (J) 6:4, 6:4, 6:2 
Widzów 6.000.

i

PIŁKARSKIE ŚWIATA 
W ROKU 1948? 
donosi prasa zagranicz-

BELGIA — CHINY 3:2
Bruksela. W ostatnim dniu meczu Bel

gia — Chiny Kho Sin Kie przegrał z 
Wascherem (Belgia) 6:3, 2:6, 5:7, 3:6, a 
Choy (Chiny) pokonał Van den Feynde 
7:5, 6:3 i 6:2.
MISTRZOSTWA

DOPIERO
Katowice. Jak . _ o____

na, Anglia nie nosi się z zamiarem urzą
dzenia turnieju piłkarskiego w ramach 
Olimpiady w roku 1948.

Brazylia, która jest organizatorem pił
karskich mistrzostw świata w roku 1947 
proponuje w związku z tym przełożenie 

i mistrzostw na rok 1948.
Decyzja w tej sprawie zapadnie na 

kongresie międzynarodowego związku 
piłkarskiego (FIFA), który jak wiadomo 
odbędzie się w miesiącu lipcu br. w Luk
semburgu.

ORITZ OBRONIŁ TYTUŁ
San Francisko. Manuel Oritz po raz 14 

obronił tytuł mistrza świata w wadze ko
guciej.

W swej walce o mistrzostwo świata 
pokonał on kanadyjskiego championa 
Kenn Lindsay a z Vancouveru w piątym 
starciu przez techniczne k. o.

Mecz odbył się w Hollywood na stadio
nie „Legion Stadium“.

CERDAN POKONAŁ CHARRONA
Paryż. Na paryskim stadionie Pars de 

Princes odbył się na wolnym powietrzu 
w obecności 55.000 widzów mecz najlep
szych pięściarzy francuskich wagi śred
niej Marcelem Cerdanem i Robertem 
Charronem o tytuł mistrza Francji.

Cerdan, który musiał tym razem zado
wolić się zwycięstwem na punkty po 12 
rundach walki.

Dochód z tego meczu wynosił 18 mil. 
franków, przyczyni połowa tej sumy przy 
padła państwu.
DWA DOSKONAŁE WYNIKI LEKKO

ATLETYCZNE
Londy. W Londynie na stadionie White 

City odbyły się zawody lekkoatletyczne 
uniwersytetów londyńskich.

Na uwagę zasługują dwa wyniki, amia 
nowicie w skoku wzwyż, w którym ksią
żę Adedoyin, syn naczelnika szczepu z 
Nigerii osiągnął wysokość 188 cm. oraz 
wynik 19-letniego Pugha w biegu na 
ćwierć mili (402 m.) równych 40 sek. 

wskazują, że 1 w tej dziedzinie sportu 
zaczyna się „robić ruch”. Wśród pań, 
poziom w tej dziedzinie sportu jest sła
by, Jedyną wybijającą się lekkoatletką 
jest Jovanescu.

Coraz większą popularność zdobywa 
sobie koszykówka. Tak jak i w całej Eu
ropie, gdzie gra ta zaczyna zdobywać so
bie coraz większe prawa 1 staje się spor
tem niemniej popularnym od boksu i 
piłki nożnej, tak też i w Rumunii istnie
je cała masa drużyn.

Siatkówka cieszy się również wielką 
popularnością, a zwłaszcza wśród pań.

Rugby zupełnie nie uprawiane np. w 
Polsce emocjonują tysiące Rumunów, a 
ostatnio i kolarstwo zaczyna być ich 
„żyłką”.

Przedstawiamy mistrzów 
w boksie

Nie ma chyba kraju w Europie, gdzie 
obok piłki nożnej najwięcej entuzjastów 
miałby boks.

W tym wypadku wyjątku nie stanowi 
także Rumunia, gdzie pięściarstwo w po
równaniu do roku 1939 zrobiło

ogromny krok naprzód.
Ostatnio rozegrane mistrzostwa ama

torskie wyłoniły nowych mistrzów, któ
rych poniżej prezentujemy.

Być może, że nasi pięściarze zmierzą 
się kiedyś z nimi i sprawdzą poziom 
i walory swoich kolegów z południowe
go wschodu.

Mistrzem w wadze muszej został N. 
Buza, w koguciej N. Baileanu, w piór
kowej W. Negrenau, w lekkiej Stanomir, 
'w półśredniej C. Birjaru, w średniej Flo- 
rea Costin, w półciężkiej N. Woiciła, w 
ciężkiej Gh. Georgescu.

Ze sportów zimowych, na dość dobrym 
poziomie stoi narciarstwo. Na tegorocz
nych zawodach międzynarodowych w Sl- 
nai Rumunia zajęła drugie miejsce z 875 
punktami za Jugosławią 849 pkt., a przed 
Bułgarią 879 pkt.

Imponujące plany między
narodowe

Plany sportowców rumuńskich na przy 
szłość przedstawiają się

Imponująco.
W dniach 29 i 30 czerwca w Bukareszcie 
na stadionie Anef, odbędą się wielkie 
zawody lekkoatletyczne z udziałem za
wodników Dynamo Moskwa.

2 czerwca dojdzie do wspomnianego 
spotkania Węgry — Rumunia.

W dniach 27 — 30 czerwca reprezenta
cja piłkarska Rumunii weźmie udział w 
wielkich igrzyskach robotniczych w Hel
sinkach.

W dniach 15. 9. — 30. #. ma się odbyć 
w Paryżu wielki międzynarodowy tur
niej piłkarski, dó którego Rumuni zgło
sili także swoją reprezentację.

Jak więc widzimy na europejską are
nę sportową Rumunia zaczyna wchodzić 
śmiało i okazale.

Dzięki nowym metodom 1 nowej orga
nizacji odradzające się życie sportowe 
Rumunii z miejsca prawie osiąga 
przedwojenny stan posiadania i w rodzi
nie sportowców całego świata niechybnie 
już w niedługim czasie zajmie należne 
jej miejsce.

Dwa mecze o mistrzostwo 
śląskiej klasy A

RKS JANÓW — KOPALNIA RYMER 
5:4 (4:1)

Janów. W meczu o mistrzostwo kl. A 
Sl. OZPN-u rozegranym w ub. nie
dzielę w Janowie gospodarze uzyskali 
po dramatycznej walce zwycięstwo z 
Kopalnią Rymer w stosunku 5:4.

Po zdecydowanej przewadze Jano
wa w pierwszej połowie gry Rymer 
zdołał w drugiej połowie spotkania 
uzyskać trzy bramki ze strzału 
środkowego napastnika i posiadając 
przez cały czas inicjatywę przegrał 
dość nieszczęśliwie. Na skutek zwy
cięstwa Janowa Polonia (Piekary) 
znalazła się na czele tabeli gr. I.
KS KOSTÜCHNA — KS LIGOCIAN- 

KA 1:1 (0:1)
Kostuehna. W meczu o mistrzostwo 

klasy A grupy I, Ligocianka wywie»-, 
zła „z gorącego” terenu Kostuchny 
jeden cenny punkt. Gra wyrównana 
i na wysokim poziomie. Wynik remi
sowy odpowiada w zupełności przebie
gowi gry.

Obydwie drużyny nie wykorzystały 
szeregu sytuacji podbramkowych.

Prowadzenie dla Kostuchny w dru
giej części gry uzyskuje z ładnego 
przeboju Loska. Ligocianka wyrów
nuje z rzutu karnego.

BŁYSKAWICA RADLIN — WMKS KA 
TO WICE

Radlin. Zapowiedziany na niedzielę 
mecz WMKS — Błyskawica został od
wołany ze względu na mecze WMKS-u 
ze Slezką Ostrawą w Katowicach i So
snowcu.
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