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— Славно Штагсруд —

ДЕВИ і СКІЛЬКИВАС?
„— Таке питания спрямоване бу

ло одним із визначних чужинців у 
мій бік підчас літньоТ Олімпіяди 
в Берліні.

„— Яку силу Ви уявляете собою 
під оглядом організаційним і спор- 
товим — був дальший запит, що 
випливав з доброзичливо ’і цікаво- 
сти, а проте звучав в моі’х вухах 
наче докір і мав силу вогня, що 
палив лице мое, хоч я репрезенту- 
вав на цих ігрищах виключно вла- 
сну особу.

— Я не міг заспокоТти цікавости 
мойого приятеля,—визначного спор- 
тового й громадського діяча. Ска
зав йому лише, що в нас спортові 
публікаці’Г покищо дуже рідке яви- 
ще, а спортово'Г преси взягалі нема; 
— тому я, пробуваючи постійно на 
еміграці'Г, незоріентований в справах, 
що дотичать зачеплених питань.

— Щоби поділити з кимось з 
краю тягар сорому й відповідаль- 
ности за зле сповнену місію,—став
лю ті ж самі питания до Вас...“ —

Ось ви'Гмки з листа нашего по- 
важного спортового діяча, одного 
з нечисленних пасивних учасників 
Олімпійських Ігрищ, до редактора 
„Змагу", на кілька міеяців перед 
його появою.

/Ані в приватному листі-відповіді, 
ані на цьому міеці не можу заспо
коТти прохання та цікавости автооа 
листа та сповниіи в свою черту о- 
бовязку поінформовання його та 
загалу в такій важній справі.

Не хочу замикати колеса круго- 
воі відповідальности за такий жа- 
люгідний стан, на собі. Тому поши- 
рюю його на увесь наш спортовий 
загал і питаю: Хто може у нас по
дати статистику організаційноТ і 
спортово! сили та вартости украі’н- 
ського спортового руху, хочби ли
ше в Галичині? Що більше: Хто 
міг би подати сухий реестр усіх на
ших спортових товариств, секцій, 
гуртків та спортові осяги тих усіх 
більших і менших клітин спортово
го життя в краю ?

Тверджу, що ніодна із численних 
наших спортових централь чи ор- 
ганізацій того не зробить, бо не 
знае, тою справою не цікавилась 
і про це не дбала.

Одним і одиноким чинником, що 
мігби нас усіх докладно поінфор- 
мувати та дати відповідь на постав
лений запит, — це виключно адмі- 
ніетраційна влада.

Доходимо отже до старо!’ нашо’і 
проблеми і стверджуемо, що 
найбільш іетотне питания украі’н- 
ського спортового руху, в цілости 
і деталях, лежить в площині ідеТ 
організованости.

Існуе у нас ціла низка організу- 
ючих спортових осередків, але ні- 
один із них не несе відповідально
сти за плян, напрям та ефект спор- 
тово'і праці та діяльности в цілому. 
Ніодин не охоплюе цілости нашого 
спортового горизонту.

Існують стихійні прояви жовот- 
ности націі’ на спортовому полі та 
не видко було донедавна поважні- 
ших спроб в питаниях організацій
ноТ доцільности. Нема згоди щодо 
засобів, хоч е згода що-до ціли. 
Цікаве, стале явище серед нас, а 
саме, що спільна ціль та свідомість 
ТТ не е в силі не лише обеднати 
людей (головно тих вгорі), але на- 
віть створити атмосфери взаі’мноТ 
терпимости. Це доказ, що для на
ших людей важніші е засоби аніж 
сама ціль. Висновок: — Ми все е 
лиш ,,готові“ (але до внутрішньо’і 
неперебірчиво’Г боротьбиза засоби), 
а ніколи „на меті“, бо то!’ мети не 
маемо постійно на оці. € натоміеть 
ціла низка цілей особистих і вони 
рішали досі про стан украі’нського 
спортового руху.

Зачеплені вгорі питания не бу
ли і не е очевидно легкі до роз- 
вязки. Свідомість, що в останіх че
сах видно щораз частіші спроби 
в напрямку найдення нашо'Г власно!’ 
розвязки, мусять кожного спортов- 
ця радувати і зобовязати до спів- 
ділання в тому напрямку. Ті усі, шо 
відтягатимуться від співділання, — 
дадуть незаперечний доказ, що во
ни не зацікавлені у розвязці склад
ного питанння украі’нського спор
тового руху власними руками, а че- 
кають на розвязку зі зовні. Тому 
ніякі „високі мотиви“, від тяжко!’ 
відповідальности Іх не звільнять.

Розвязку, так як ми собі и уяв- 
лясмо, будемо мати мабуть змогу 
на властивому міеці виложити.

Щоби прийти з допомогою тій 
нашій спортовій централі, що возь- 
ме на себе завдання вести евіден- 
цію й реестр наших спортових то
вариств, — Редакція наша рішила 
підготовити до друку малу енци- 
кльопедію украі’нського спортового 
руху.

В тій ціли просимо усі без ви- 
’імку спорт, товариства, секціТ, гурт- 
ки в краю і закордоном надсилати 
на адресу Редакці’і ,,3маг“ матері- 
яли і дані про організаційну та спор- 
тову діяльніеть: (міеце осідку, рік 
основания, скількість членів в різ- 
них роках, імена всіх визначних 
міецевих спортових діячів, визнач
них змагунів, скількість секцій та 
чинних членів у них, спортовий рі- 
вень, спортова гіерархія товариства, 
організаційна приналежніеть, імена 
голов, секретарів та провідників 
секцій в ц. р. та усякі інші дані, 
що торкаються іеторі’і та діяльно
сти товариства. Одночасно просимо 
надсилати знимки виділу, визнач
них діячів і змагунів, секцій, дру
жин, моментів із змагань то що.

Просимо на цьому міеці всі кра
ев! та закордонні часописи пере- 
друкувати на сво’іх сторінках нашу 
просьбу-заклик, що міститься в о- 
станньому уступі нашо’Г нинішно’і 
статі, з поданням докладно! адре- 
си Радакці’і.

Всіх, хто звертався до Редакцій за I. числом, повідомлясмо, що 
Адміністрація не може покищо винонати замовлень, з уваги на пе
нне вичерпання накладу. АДМІНІСТРАЦІЯ.

ПРО ЩО В ТИНІНІГУЛО
Русь „на біло”.

Ужгород із закоченими руками 
працюе. Спарта остаточно не по- 
годилася на переложения метчу, 
так, що перші змагання відбудуться 
таки „на біло“ (14 лютня). Потреба 
тренінгу вигнала вже русистів на... 
білу мураву. Тренінги йдуть при 
8° морозу. Хлопці ввихаються жва- 
во, бо тренер і мороз таки добре 
підганяють. Перші тренінгові зма
гання, з тутешнього Чіескою покін- 
чились перемогою русистів у від- 
ношенні. 2:1. Дружина Руси вияви- 
ла добру форму, так, що померзлі 
„друкери” як найкраще грілися на
ціею на цьогорічні успіхи дружини.

Гра йшла весь час у дуже швид- 
кому темпі і не була зовсім в „рука
вичках". На щастя боки всіх зма
гунів залишились цілими, бо падати 
приходилось на мягку ковдру снігу. 
Гірше було з мячем. Публіка й гра- 
чі весь час губили його з очей, ко
ли піеля високоі „свічки" западався 
в сніг. Ворота для Руси добуди 
Крайняк і Бідмон. — Виділ Клюбу 
добувае й собі „пункти" притягуючи 
нових змагунів. Іх назвища подаемо 
на іншому міеці, а тут лише згада- 
емо, що нові русисти — здебільша 
відомі фірми на міжнародній фут- 
больній біржі й тому екзамену на 
„літаючих учителів" здавати не по- 
трібують.

Так би й слід!
Лещетарські змагання за ми- 

СТецтво Украі’нського Спортового 
Союзу в Славську знаходять живий 
відгомін серед широкого украТнсь
кого загалу. Факт, що на старті зя-

вилося кількадесять змагунів і зма- 
гунок з різних сторін Краю, подае 
націю, що в ділянці лещетарства 
ми вже вступили в другий етап,— 
етап якоТ-тако! Европи. Перший 
етап „галіційсько’і" байдужости та 
балаганности — вже позаду.

Оце в сам час!
Оце наспіла саме віетка з Уж

городу, що Кобзар наш дорогий ру
сист, нездужае на ногу й лежить 
у лічниці. Від чого та хвороба (чи 
набавився при війську, чи „стара" 
зламана нога відзиваеться) — не

відомо. Одно лише стверджуемо: 
знала нога коли хворіти! За тиж- 
день Спарта, а ти лежи. Думаемо, 
що за тиждень Володя все — таки 
встане та покаже Кленовцові, (во- 
ротар Спарти), що в Ужгород! теж 
уміють стріляти. Навіть ті, що з ліж- 
ка лиш піеля хвороби піднялися.

[давно, Атаманюче!
Змагуни Пролому—Борделюк та 

Атаманюк, що беруть участь в ін- 
дивідуальних мистецтвах Станисла
вова, здобувають пункти за пункта
ми. В останне героем був слабший 
на початку гор Атаманюк. Вичи-

тавши в „Змагу" про свою слабу 
форму, — розлютився і розіклав 
у двох сетах одного з найкращих 
грачів Станиславова, Освенцімского 
(Ревера). Самособою тепер Атама- 
нюк прочитас про себе в „Змагу" 
щось зовсім протилежне, як тоді. 
/Але треба було перше на те за
служити.

В ПОЛЬЩІ
Хота (Стшелец — Единя) до

казав, що мае далеко більше сили 
в язиці, як в пястуках. Оце піеля 
побіди над Венгровскім заявив, що 
в Дортмунд! повинен репрезенту- 
вати Польщу в важкій вазі він, а 
не Пілат, якого рахуе за слабшого 
від себе. Зачув це Пілат і оце на 
днях у час елімінацій доказав Хомі 
щось зовсім протилежне. За три 
рунди метчу Хома ретельно „на- 
бився поклонів" на дошках рінгу, 
хоч до посту ще далеко. Вкінці 
траплений славним Пілатовим „диш
лем" вилетів поза шнури рінгу. Там 
і вирахували.. — Брема показа- 
лася нестравна польським ситків- 
карям. Навіть такий сильний шлу- 
нок як у СнджейовскоТ не витри- 
мав. Треба було залишити наді’Г 
на тріюмфи в Бремі й вертатись 
до Польщі з порожніми руками. 
Так краще — не буде зайвого 
клопоту з надгородами на кордон- 
ній митній станиці. —Варта (По
знань), многократний дружиновий 
мистець Польщі в боксі, мае втра- 
тити два пункти воковером у ко- 
ристь лодзького I. К. П. (змагання 
ті виграла, як відомо Варта 9 : 7) 

тому, що серед 1Т змагунів був один 
„без білету" (незатверджений Поль
ським Бокс. Союзом). Коли так, тоді 
навчиться Варта, що такі гешефти 
нічого не варта. — Погонь (Львів) 
зімовий дружиновий мистець Поль
щі в легкоатлетиці, боронила в Пе- 
ремишлі свойого титулу. В ефекті 
опинилася на другім міеці з 12 пункт, 
за А. 3. С. (Познань) — 33 пункт, 
і в наступному році мусить знова 
вдаватися в „погонь" за втраченим 
титулом. — Ерлэх, мистець Поль
щі в пінг-понгу показався неабия- 
ким ласуном на мистців світу. Впро- 
довж двох днів „з’ів" у Бадені дов- 
голітнього мистця світу. мадяра Бар
ну й минулорічнього — чеха Ко- 
ляжа. /Апетит, бачимо, неабиякий.

Д поза тим г
Бакана, досконалого футбо- 

ліста-напасника віденсько! /Адміри 
шукаютьсквапливо в /Австріі’й Празі. 
/Австрійці роблять репет, що Бікан 
у Празі (куди, як відомо хоче його 
стягнути Славія), а пражане — що 
в Відні. Остаточно знайшли Бікана 
в Відні, в ресторан!, де сидів за

Продовження на сторінці 4.
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III. ШІШІ ШРИ
В суботу, 30. січня ц. р., в са- 

лях гр. кат. Культурного Дому від 
булися дванацяті з черги Загальні 
Збори С. К. Русь, при великій уча
сти членів та представників преси. 
Збори мали суто діловий характер, 
та були доброю відповідю на напа
ди деяких органів мадярсько'Г преси, 
що намагалась використати на 
шкоду Руси, ГТ останні неуспіхи.

Зі звітів довідуемось, що наш 
найсильнійший клюб мае 240 чле
нів. Касовий оборот виносить кру
гло 380.000 чеських корон. Клюб 
перевів перебудову свое! площі згі- 
дно з вимогами лігового правиль
ника, та побудував нову криту три
буну на 1.500 глядачів.

I. дружина С. К. Русь розіграла 
в 1936 році 37 змагань, з чого 19. 
виграла, 5 ремісувала і 13 програ- 
ла. — Загальне відношення воріт 
98:83. Ворота добули : О. Криж 25, 
Крайняк 21. Кобзар 18, Спевар 13, 
Ковач 4, Бідмон 4, Суковський 3, 
Минчик 3, Бендас 2, Бочкай 2, Ма- 
хата 2 і Куруці. У кваліфікаційних 
змаганнях за вхід до держ. ліги 
трало на зміну 15 змагунів.

Подасмо таблицю змагань I. дру
жини Руси за р. 1936 :

О. о
гX <ц03 Сц

О. 
оссЕ

ё ° .3- иш
Товариські 8 6 1 1 29:10
’Репрезентаційні 1 1 0 0 3:1
Дивізійні 7 6 0 1 29:11
Мист. Словаччини 2 1 1 9 3:1
Квал. турнір 8 4 2 2 23:13
Державна ліга И 1 1 9 11:46

Разом: 37 19 5 13 98:83

I. К. РШ
Ситківкова секція Руси мала 

у сезоні 68 членів. У змаганнях за 
мистецтво участи не брала з уваги 
на брак надежно! підготовки. Від- 
чувалася потреба тренера й досвід- 
ченого провідника.

Після уділення абсолюторі'Г пе
реведено вибір Управи Клюбу на 
рік 1937: Почесний Голова Й. €. 
Преосвящений Олександер Стойка, 
почесний заступник Голови Шкільн. 
Інспектор Ст. Федор. Довічний 
урядуючий голова сенатор др. 
Едмунд Бачинський, заступник 
урядуючого голови др. Микола До- 
линай. Дальщі заступники: посол 
Юлій Ревай, др. Юлій Марина, ста
роста м. Ужгороду Ернест Дудаш, 
др. Василь Сулинчак і др. Антін 
Бращайко. Секретарі: Федір Ку- 
руц і А. Чергатий. — Писарі: Ф.

Другим після столичноі Украіни 
зголосився до звіту з роботи за 
1936 р. перемиський Сян. Помітне 
зацікавлення громадянства, що чис
ленно зявилося на святі клюбового 
підрахунку, підтвердило правду, що 
Сян тепер одно з чолових това- 
риств украінського Перемишля.

Не в царських палатах.
Згідно з постановою статуту — 

збори відкрив і ними проводив го
лова «любу, дир. Шах Степан. У 

Шимановський та Л. Карбованець, 
Скарбники : Е. Сочка та Ставров- 
ський. Книговодець: С. Крайняк. 
Господар: I. Отруба. Ревізори: 
В. Мужак та I. Туцканюк. — Ве- 
дучі (провідники) футбольно'Г сек
ціі: Августин Лавришин і др. Андрей 
Марко, для доросту : Василь Федак, 
резерви: Ст. Крайняк. Провідник 
секціі легкоатлет.: В. Кобзар, Пінг- 
понг: В. Роман і Ю. Лацанич. Сит- 
ківка '• П’ Калабишка й А. Бачо. — 
Пресові референти : Е. Бокшай, С. 
Кологурак, інж. Шабельський та 
I. Шпак. Лікарі: Др. А. Бращайко, 
др. Кутка, др. Микуланинець і др. 
Федунець.

Синдики-адвокати: Др. I. Бачин
ський і др. Р. Стахура. Клюбовий 
інженер : Г. Грабар. Окрім цього ви- 
брано щедальших 18. членів управи.

Рішено створити та розбудувати 
секціі. що малиб на меті обхопити 
різнородні спортові галузі.

Заг. Збори закінчилися відспі- 
ванням підкарпатського народнього 
гимну. Кгш,

ву з загартованим дитям, яке не 
розслабуеться та не вмре з будья- 
кого приводу.
Вам, добр! люде, спасибі.

3 дальшоі промови довідуемося, 
що величаву ролю у такому 
швидкому зростанні відіграли деякі 
наші часописи, а докладніше,,Діло“ 
й „Новий Час“, що не шкодували 
місця на своі'х сторінках, щоб роз- 
славити добре імя клюбу та ставати 
в його обороні. А другі наші уста

3 Перемишля

УН. ЗПГЙЛЬНИвВРМ. Г. Н. [II

Помимо неуспіхів I. дружини Ру
си у змаганнях за мистецтво чесь- 
ко'Г державно! ліги, зацікавлення 
публики змаганнями нашо’Г одина- 
цятки було величезне, а спортова 
поведінка змагунів приспорила Ру- 
сі значні симпаті’Г з боку чесько'Г 
преси, та спортового загалу у ве
ликих спортових осередках Репу- 
бліки. Перший провідник футболь- 
ноТ секці'Г, п. Д. Лавришин відмітив 
з признаниям доброзичливе відно
шення до Руси збоку Управи Че- 
сько-Слов. Дероліні’Г, що дала змо- 
гу користуватись нашій дружині лі- 
таками при переіздах за 5О'0 ціни 
нормально! оплати.

В 1936 році придбала Русь ось 
таких нових змагунів: Спевара 
(з Бекочшаби), Бідмона (з Меріш- 
Шенберг) та Фрибу (з ГрадецКра- 
льѳве).

II. дружина С. К. Русь брала й 
бере участь у змаганнях за мисте
цтво жупи та умістилася в осінному 
колі на першому місці.

іівігтаптиивннс

НУДНО НА СДЛІ.

Загальні збори 
Станиславівсьного 0.10.Н.

Заг. Збори Ст. О. 3. П. Н. від- 
булись мин. вівторка, а наради сто
яли на низькому рівні. Цілий май- 
же час ішли сварки більш „між- 
трупово!” натури, як звязано! із 
загальним добром округи. На збо- 
рах не рішено направду нічого ці- 
кавого. В „стрійській справі“ ухва- 
лено домагатись задержания Стрия 
при Станиславов!, але з промов 
усіх бесідників вичувалось, що Ста- 
ниславів не дуже плакавби, колиб 
так Стрий сього року від Стан, 
відійшов. До нових влад ввійшло 
кількох членів Ревери. Головою 
Ст. О. 3. П. Н. вибрано через акл. 
майора Льоренца, на предсідника 
В. Г. і Д. дир. Кінера. Присутність 
цього останього дае запоруку, що 
В. Г. і Д. буде сього року як слід 
функціонувати. 3 Пролому ввійшли: 
до Заряду др. Кутинський, а до 
В. Г. і Д. О. Цвіренко. Б. Л.

Я’Г■ ;■«

йХХ і

Поворот до бюриа. Директор УкраТнсько’Г Державно!' ГімназіГ, 
Степан Шах досьогочасний голова У. С. К. Сян, повернув всеціло до 
свойого директорського бюрка, забираючи зі собою любое, привязання 

й пошану Клюбу.

вступній своі'й промові накреслив 
голова історію клюбу. Прецікаво 
говорив зокрема про народини клю
бу, що про них можнаб хиба ска
зати словами відомоТ колядки: „Не 
в царських палатах11. У підміській 
столярській робітні народилася ідея 
створення украТнського спортового 
клюбу Сян в Перемишлі.

Перешкоди? — Давайте вх!
Далі говорив голова про різні 

перешкоди, що лягли важкими 
колодами на шляху розвою Клюбу. 
Але психічна відпорність — та ве
лика внутрішня снага сянівців всти- 
гали завжди впору прочистити Клю- 
бові шлях у світле майбутне. Хто 
бачив сянівців при . будові Тхнього 
спортового майдану, хто був при 
тому як впродовж тижня „гинуло" 
144 верб, як навозилося десятки ти- 
сячів тачок глини, як урешті — пе
ред руками сянівців подалась скала, 
— той міг бути спокійний, що та- 
такий клюб матиме „живот вічний". 
Саме факт, що народився він у 
твердій столярській майстерні та 
вилігся у невибагливім суворім се- 
редовищі, підміського села — е сво- 
го роду запорукою, що маеться спра- 

нови помагали грошевими пожер- 
твами, як от „Міщанська Каса" в 
Перемишлі, що асигнувала на бу- 
дову сянівсько! площі 700 золотих. 
Одним і другим складас Клюб щи- 
ро-спортове спасибі та заручус, що 
своею майбутньою працею заслу
жить на дбайливість громадянства.

Небезпечне кеяіФвиня,
3 черги забрав слово провідник 

Футбольно'Г Секціі, др. Мирослав 
Куник, що підкреслив просто бігу- 
нове колибання форми в репрезен- 
таційно! дружини Сяну. Небез- 
печне це колибання прийшло в знат- 
ній мірі через переставки в складі 
дружини. На щастя під кінець се
зону новозмонтований склад дру
жини устійнився і форма підскочи- 
ла до, того, що осінне мистецтво 
групп добув Сян без „більшого про
ливу крови",

Увата, — Турно стріляе.
Після згадки про колибання фор

ми Сяну, почав провідник бомбар- 
дувати зібраних цифрами з табелі 
голів. Довідуемося, що 1936 року 
перша дружина зіграла 24 змагань, 
з того виграла 14, ремісувала 5 і 

програла 5. Здобутих87 воріт (втра- 
чених 47) — 34 бере „на свое сум- 
ління" Турко. Увага воротарі на 
Туркову „праву".

Молодші
теж „не від мачухи!(.
Молодші дружини задивились 

на старших товаришів і —давайте 
й собі стали бити, хто під руку на- 
годився. Сьогодні показують квитан- 
ціі за 1936 рік і з не! виходить, що 
сянівська резерва мае на зіграних 
13 змагань 7 виграних, 2 зреміео- 
вані й чотири програних. А відно
шення воріт... У порівнанні до 13 
змагань — проста вам девалюація 
голів: 85:47. Третя дружина грала, 
як і слід молодшим, ще менше, бо 
тільки 11 разів. I цей сянівський 
мізинчик не остав позаду старших; 
виграв 7 разів, реміеував раз і про
трав 3 рази. Відношення воріт теж 
„сянівське" 57 : 25 у свою користь. 
Кромі тих трьох дружин грали ще 
раз юніори. На загал — впадаютъ 
в око високі цифри добутих голів, 
а це говорилоб за тим, що стрільці 
в Сяні е. Головно в молодших дру
жинах. При-тьфукати б лише, щоб 
не наврочити.

Пздписуемося обома ру
ками.

В легкій атлетиці — „все в по
рядку". Клясифікаційна табеля Пе- 
ремиськоі Підокруги показуе тричі 
перші місця Сяну, а то: 50 м (Слав- 
ський), 100 м (Славський) і гінці 
125X4. Другі місця е власністю Ся
ну в скоці вдаль та гінцях: 4X50, 
6X50 і 3X800 м. Раз е Сян на тре
тьему місці (800 м — Кіш.). Як ба- 
чимо — висліди е. А йдучи до дже- 
рела тих вислідів, доходимо до пиль- 
ноі, невгамовноі роботи. Тако'і, що 
під нею можемо охотно підписати- 
ся. Обома руками.

Що з]пінг-понг*ом ? 
в&з невідомих причин не подано 
лише звіту з діяльности пінг-пон- 
говоі Секціі, хоч вона у зімовий се
зон завзято вправляла й грала. Ве
лика шкода. Цей спорт подекуди 
ще нехтований дае все ж надтоба- 
гато, щоб йому не приглянутись 
зблизька, та не сказати пару слів 
про його приклонників у Сяні.

Фінанси — майно.
Звіт скарбника виявив касовий 

оборот у висоті 8,302 зол. Менш- 
більш половина з оборотів Украіни
— Львів, а це свідчить про більше 
спортове вироблення Перемишля з 
його 15 тисячами Украінців, аніж 
Львова з 60-ма. Майно клюбу роз- 
цінено на 9 тисячів і 49 злотих 
польських.

Новий Виділ.
Після коротко! дискусіі вибрано 

новий Виділ у складі: др. Михайло 
Старух — голова, інж. Корженьов- 
ський Володимир, др. Лучаківський 
Гриць, ред. Зиблікевич Евген, проф. 
Маринович Антін, др. Куник Миро
слав, дир. Ярошевич Осип, проф. 
Хичій Остап, Гриців Роман, Ло- 
зинський Іван, Дяк Антін, Ходань 
Іван, проф. Романець Михайло, 
проф. Секелівна Олена, — виді- 
лові. Контрольна „коміеія трьох" 
така: дир. Зубрей Михайло, Маівка 
Іван і Доротяк Іван. Взакінчення — 
щира подяка давньому Проводов! 
а з окрема заслуженому, дорогому 
й незабутьному голові п. др. 11 Ія- 
хові Степанов! й щире привітання 
новому.

Поодинокі головніші реферати 
в Клюбі розділено так: провідник 
Футбольно'Г Секціі — др. Мирослав 
Куник, Секціі Легкоатлетично! — 
п. Роман Гриців, Секціі Спорт, гор
— проф. Евген Бачинський, Секціі 
Пінг-понг —- п. Омелян Біницький. 
Синдик клюбу: мр. Роман Водичко, 
фонд площі: інж. Корженьовський, 
капелян Клюбу о. Петро Голинський, 
Клюбові лікарі: др. М. Куник і др. 
Старух.



Давайте понишпоримо в інших в'азетах
ІИГ^ГИ I 3 пеРШМІИ ліг'овит ніетчогя
■ Же В^^і 1І В Руси В Ужгород! =.... ..... —

Пражська „Народні Політіка" 
вміщуе під таким заголовком но- 
татку незнаного нам пана К. П.. 
В ній говориться дослівно таке: 
При льосованні пар футбольно'Г ліги 
1936—37 не могло статися нічого 
звичайнішого як вильосувати па
ри Русь—Спарта (Прага) зараз до 
першего кола, а то : в осені в Празі, 
а на весну в Ужгород!. Доки спра
ва йшла про (перший) метч, де го
сподарем була Спарта, не було 
жадних труднощів, але (може саме 
тому) тимбільші е тепер.

Весняна рунда зачинаеться як 
відомо вже 14-лютня, а хто трохи 
знас умовини на Прикарпатській 
Русі, той легко зрозуміе як то с 
около 14 лютня з погодою в Ужго
род!.

Коли не настане зміна погоди, 
буде можна (в той час) влаштову- 
вати в Ужгород! лещетарські зма- 
гання, але ніяк не футбольні. Колиж 
настане вщлига, не буде можна — 
шо правда — Твдити лешатами, але 
грати футбол теж ні.

За таких обставин е зовсім зро- 
зуміле, що ужгородці раді б були, 
коли б метч зо Спартою переложи
ти на пізніший час. € цевкінцізро- 
зуміле й з інших причин: Старт 
Спарти з Ужгород! буде для При- 
карпатськоі Руси спортовим святом, 
а булоб шкода, шоб вонозапалося 
в сніжних заметілях, або втопилось 
в болотах відлиги.

Отже бачите, що „Народні По
літіка" прагне помогти „Русі" при 
влаштуванні того „свята". П коли 
залізти трохи „з чобітьми" у справу 
Чеськоі ФутбольноТ Ліги — то по-

бачимо, що вся ця дбайливіеть „Нар- 
Політіки" — за „свято" Прикарпаття 
звичайна „політіка". Во коли б 
говорити „без політіки" — то вий- 
де так: У цьому „святі" заці- 
кавлена не менше „Руси" наша

Німецъка преса розчавлена ми
нуло недільним вислідом з футболь- 
них змагань Німеччина — Голяндія. 
2:2 — це далеко не те, чого ви- 
магало 47.000 німців на Рейнському 
Стадіоні й ціла Німеччина при ра- 
діоапаратах. Була велика гра, ве
ликий стиль, але не було побіди. 
В додатку розчарувало найбільше 
те, що німці дозволили собі стрі- 
лити вирівняльні ворота в останніх 
секундах гри. „Фусбалъ“ Мінхен на- 
зивае з того приводу метч „програ
ною побідою". Берлінський тижне- 
вик „Фусбалъвохе" роспачае ще біль- 
ше. „Голяндський капітан Баксійс 
(німці подають його за автора рі- 
шальних воріт — прим. Ред.) зра- 
бував нам перемогу". Просто вичу- 
ваються слова Августа Римського:

Минуло! неділі відбулися в Ві- 
сьле лещетарські змагання за ми- 
стецтво Польщі. Стартувало понад 
100 змагунів. В бігу зложенім до- 
був першенство втрете старий вже 
спортсмен Бр. Чех (вперше 10 літ 
тому). В отвертому конкурс! скоків 
Ст. Марусаж скоками 52 і 51 ’ 5 м 
був як передбачувано безконку- 
ренційний. Був клясою для себе. На 

пражська Спарта: дохід із змагань 
мають ділити ліговці між себе по 
половині. А Спарта воліла б, шоб 
та половина була яко — мога біль- 
ша. Тому краще змагання відложи- 
ти на пізніше, коли буде тепло й 
прийде весь Ужгород. Тоді свято 
буде величавіще й буде можна 
повести в Прагу, говорячи по при- 
карпатському — „большую суму".

ТРАГЕДІЯ в ДІСЕЛЬДОРФІ

На леішш фронт! в Польщі бот зміи

„Капітане, капітане — віддай нам 
перемогу"... „Фелъкішер Е>еобахтер“, 
зовсім спантеличений. Жаліеться, 
що всякий раз з Голяндіею були „ко- 
медіі" в останніх мінутах, — усякий 
раз неясна ситуація й напруження. 
„Беобахтер" хотів хоч раз бачити 
ясну, здецидовану перемогу німців 
над голяндцями. Усе заповідалося 
якнайкраще. Знаменита гра, дво- 
кратне ведения... А потім міето тре
тьего голя Гінтера, —вирівняльний 
для Голяндіі. „Ні, це не йнакшеяк 
трагедія в Діссельдорфі" — кінчить 
сво'і міркування згаданий часопис. 
Мидокинемо лиш одно слівце: до
бре й так. Пять літ узад була на 
то му ж стадіоні з тими ж голянд
цями „ганьба з Діссельдорфу“.(Так 
назвав був той метч „Фусбаль").

маргінесі цих змагань бідкаеться 
польська преса над браком видні- 
щого поступу у польських леще- 
тарів, як рівнож—над браком свіжих 
сил, що давалиб кращі вигляди та 
надіі на будуче. „СтоТмо на міеці 
від 10-ти літ" пише „Раз-два-тши". 
Все по старому. На лещетарському 
фірмаменті більших „зірок" якось 
не видко. € лише менші і ще менші 

ДОРТМУНД веод„аснУпопьського
Польські боксери напихаютъ уже 
поволі валізи перед виіздом до 
Дортмунду на меч з репрезентаціею 
Німеччини, що відбудеться 14. лю- 
сня 1937. Настроі' не найкращі. 4 
роки тому вибралися поляки до то
го ж Дортмунду й програли в ка- 
тастрофнім відношенні 2 :14. Тоді 
самі поляки назвали Дортмунд Се
даном польського боксу. Сьогодні 
треба знову Тхати до того міета. 
Польські спортові часописи пересте- 
рігають капітана Польського Боксо
вого Союзу перед евентуальною 
чертовою поразкою і піддають най- 

різнородніші склади польськоі ре- 
презентаційно! дружини та пляни 
боротьби. Варшавський „Нови Спор- 
товец" бе на алярм, щоб—борони 
Боже — змагуни не „робили ваги" 
та тим робом не ослаблювали себе 
фізично. Така тактика, за думкою 
згаданого часопису, спричинила Се
дан в Дортмунд! й може спричи- 
нити його рівно ж тепер. За по- 
одиноких репрезентантів Польщі 
йде вперта борня між часописами 
та відповідальними людьми з бок- 
серських кол. Керівництво влашту- 
вало елімінаційні боротьби між де

якими змагунами, що б до Дорт
мунду повезти справді найкращу 
віеімку. Але не всі змагуни зявили- 
ся на еліміняціях. Тепер капітан 
Польського Боксового Союзу е в 
поганому положен!, бо не знае ко
го вибирати. На всякий раз знае, 
що піеля евентуально! поразки по- 
ляків усі „специ" накинуться на 
нього, що він, мовляв, у всему ви- 
нуватий, бо іх не слухався. I ще 
знае, що до Дортмунду не по’іде 
в важкій вазі Хома, що пережив 
уже свій Седан таки на міеці, в 
Польщі. Пілат розложив його на 
елімінаціях К. О.

„зірочки", що від них наші сусіди 
не ворожать собі в будуччині ве
лико! потіхи. 3 гучно заповіданого 
старту представників Швеці'і, Нор- 
вегі!, Німеччини і Австрі! рівнож 
нічого не вийшло. Попросту мимо 
обіцянок не при'іхали. „Організа- 
тори казали маяти на двірці, скічнь 
та інших будинках прапором цих 
держав, — відмічуе „Пшегльонд 
Спортови", і на цьому скінчилося, 
а самі змагання відбулись виключно 
в межах „найближчоі рідні".

! иш -
(перае міецеі

В січні закінчнлася перша рун
да футбольних мистецтв Італіі. На 
першому міеці розсілася вигідно дру 
жина пяти літер, Ляціо-Рим. Це пер
ший випадок в іеторіі Італ. футболу,, 
що першого міеця не захопив жаден а 
трьох великих соперників: Ювен
тус, (кількакратний мистець Італіі), 
Больоня (двократний переможець- 
з Середьоевропейськоі Чаші), чи 
Амброзіяна (найбогатший клюб 
Італіі). Але за першенством Ляція 
промовляе один багатомовний факт: 
Ляціо купило Піолю, а приявніеть 
на грищі його „ніг“ (і голови !) ви- 
старчае на те, щоб навіть невідоме 
недавно ще Ляціо виплило на 
верх італійсько! футбольноі табели 
Це той самий хлопчина, що 1934 р. 
гімназистом ще і'здив „так собі" — 
на пробу до Відня, з футбальною 
репрезентаціею Італіі, а потім „так 
собі" стрілив австрійському „вун- 
дертімові" два голі й перерішив 
цим долю Швеглевоі Чаші в ко- 
ристь Італіі. А потім той хлопчина 
розрісся в кольоса й на тому році 
в осені 110.000 глядачів на піеля- 
олімпійському стадіоні попадало в 
екстаз захоплення грою молодого 
танка „ацурів" (назва італійсько’Г 
репрезентаціі, за-для блакитнік 
одностроів).

Недавно перейшов Піоля до Ля
ція й зразу пішло все складно. На- 
пад під його керівництвом заграв. 
як оркестр в медіолянській „Ля 
Скалі" за диригуванням Тосканіні, 
— посипались голі й Ляціо полізло 
вгору. А сьогодні Ляціо — осінній 
мистець найбільшоі футбольной по
туги континенту (поза Англіею).

Подаемо табелю осінніх мистецтв 
Італіі на ст. 7.:

„Не знайду споною
_ Пони нема 6 : 0“

Боно на перший погляд вида- 
еться дивне, що такадрібна штука, 
як голь може грунтовно змінити 
людину навіть на найвищому ста- 
новищі. А прецінь вистане побачи- 
ти добрі дві—три канони Кобзара, 
чи воле! Лисика й... людина запи
сана. Тоді вона [по неділям не іеть 
обідів, гонить хатню прислугу, зни- 
кае з хати й вертаеться аж у ночі. 
Повертаеться або смертельно при- 
гноблена, або смертельно весела. 
Головною проблемою людського 
життя стаютъ голі й пункти, що 
випирають на задній плян хату, ро
дину, посаду, дівчину — усе. Відо- 
мий режисер польських державних 
сцен, Новаковскі, пише, що пси
хоза голів може бути до того не
безпечна, що прим, він і актори 
театру „злазили” з трибун Краковіі 
(у час памятного 9 : 0 з Рухом) цілу 
годину; аж урешті наплювали на 
заповіджену „піеляпополудневу ви- 
ставу” (і так за пізно !) й на весь- 
світ та остали до кінця метчУ—

На трибуні Погоні
Поважання, Пане Директоре I 

О, як бачу, то Ви таки завзятущий 
метчовий бувалець.

— Ще б пак. Ви б хотіли, що б я 

„Адміру” опустив? Та це ж був би 
злочин. Але... дивіться дивіться як 
працюе той шибеник Пляцер... Чи- 
стий вам Гуцул з Укра'іни.

— А як довго цікавитесь спор
том, Пане Директоре?

— Може 10—15 літ... I куди той 
Матіяс преться? Гадае, що перед 
ним воротар з Гасмонеі, чи що ?

Для чого можна приходити 
на иетч?

Отже,—до Вашого питания... Так 
на метчі Укра’іни почав я ходити 
зразу тому, щоб піеля важко'і бю- 
ровоі праці зачерти легенями чи
стого повітря та відпочати. Те, що 
йшло на грищі, цікавило мене 
дуже мало. От знав, що ті виграють, 
що дадуть більше голів’ — а скільки 
саме голів треба пересічному клю- 
бові до щастя — було мені неві- 
домо.

Кобзар-провідннк по 
офсайдах.

А тепер прошу переповіети ла- 
скаво, як то Ви, Пане Директоре, 
добували теоретичного знания фут
болу.

— Перше всего мушу зазначити, 

що моім учителем був Кобзар, те- 
перішній грач Руси. Коли б не він,— 
був би завяз серед отих офсайдів. 
А той виручив. За короткий час - 
вже вмів робити „мур”, „візок”, „но 
жиці” й загалом був аіі-гоипсі-фут- 
боліет. Ну, а потім уже метчі Укра- 
іни. Ех...

Пропав спокій.
Пан Дуректор глибоко зідхас і 

проводить рукою по чолі. Знаю, 
звідки береться те глибоке зідхання, 
а про те циганю:

— А тепер не надто дискретне 
питания: Чому Ви наприклад, сьо
годні весел!, жартливі, флегматичні, 
а як прийде Окружна ліга й Укра
іна, то десь діваються флегма, 
гумор і спокій ?

— Дайте спокій! Як можу не 
денервуватися коли тим живу? 
Коли б хоч сам міг допомогти, то 
ще. А то чоловік тільки сусідів обібе 
ногами. Нема говорения про спокій. 
Він може прийти лиш тоді, коли 
Украіна провадить з противником 
6:0. Тоді ще би лише пів тузина 
голів „на дорогу” й може ви- 
станути. Апоки того нема, — 
буду нервуватися.

(Позір, Украіна, мисимо щось 
тими голями й тим спокоем зро- 
бити I Б. Сич.)

На всіх імпрезах.
— А як з другими спортами?— 

питаю далі.

Цікавлюсь усіма, — чуемо щиру 
відповідь,—хоч признаюсь, що най
більше тягне мене до фубольних 
змагань. Впрочім досі я не опустив 
ні одно! украінськоі спортовоі ім- 
прези, без огляду на те, хто іТ 
влаштовував і який відділ спорту 
вона собою уявляла. Бо в кожнім 
спорті е рух, життя й змаг.

Мусить вдатися!
Тепер одно питания, на дуже 

поважну тему:
— Рада Фізичного Виховання— 

повторяе наше питания Пан Ди
ректор. Нам необхідно мати якусь 
надрядну інстанцію, що гуртувалаб 
усіх наших спортовців та давала 
напрямні в нашому тіловиховному 
житті. До не! повинні ввійти пред- 
ставники науки та всіх наших іену- 
ючих тіловиховних організацій. Ро- 
боти сурашноіе, добрихЗОліт треба 
доганяти. А, чи вдасться ? Мусить 
вдатися. Ми всего докажемо. Ли
ше треба нас зрухнути.

I наш милий Співбесідник усмі- 
хаеться. Енергічно потрясас мою ре- 
дакторську руку й кидае; „До по- 
бачення”. До побачення Пане Ди
ректоре „на Украі’ні”. До побачення.
Львів, в лютні, 1937,

Богдан Сич.
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<»ОСТАНШ ВІДОМОСТІ.
Шіі иі тот н ііліи я іа і шіі 1 

Львівськоі Гаківк. Округи.
Недільна поразка тернопільських 

Кресів з Я. 3. С-ом у Львов! все- 
таки не запевнили УкраТні місце 
в кл. Я. і спокійного сну. Бо оце 
довідусмось, що Львівський Гаків- 
ковий Союз рішив поменшити число 
А-клясових дружин. В практиці ви- 
глядэе воно так, що остання дру
жина мусить вертатися між нижчу 
братію кл. Б, а друга здому маг ще 
право виговоритися в елімінаційних 
змаганнях з мистцем кл. Б. Зо ска- 
заного виходить, що тернопільські 
Креси після свое! поразки з А. 3. 
С.-ом у Львові падуть остаточно до 
кл. Б, тоді, як Украіна завдяки цій 
поразці Кресів буде ще мати змогу 
врятуватися. Чи Украіна викру- 
титься з халепи — невідомо. В у-

сякому разі грати з резервовим во- 
ротарем гроти такого Чуваю (пе- 
редбачений мистець кл. Б.) — це 
непевний інтерес. Тим більше, що 
Чувай мае до сплачення куценький 
довжок з футболу.

Остаточна табеля мистецтв га-
ківково! кл. А Львівсько! округи
представляеться

віднош.О. Ю I о. Iо о ЕС С Н О С воріт

1. Чарні 5 10 0 22 : 6
2. Лехія 5 8 2 14: 5
3. Погонь 5 6 4 14: 9
4. А. 3. С. 5 6 4 7 : И
5. УкраТиа 5 2 8 5 : 18
6. Креси (Терн.) 5 0 10 2 : 14

Тіш раззт фінішуваиа Голяндія
Зіграні минуло! неділі футбольні зма- 

гання НімеччинаТоляндія рочарували 
сильно німецьку публіку, що прийшла на 
діссельдорфський стадіон оглядати пере
могу своі'х репрезентантів. Кінцевий ефект 
2:2 спантеличив німецьких шляхтенбум- 
лерів (кібіців) тимбільше, що німці вели 
до останно! мінути гри 2:1, коли то го- 
ляндець Шпандок добув вирівнальні во
рота, Так замість славного німецького 
„ендшпурту“ (фінішу) був голяндський.

Не проковтнеш.
Перед змаганнями, фірер німецько'Г дру- 

жини Шепан відбув генеральну нараду 
з оберфірером нім. футболу, др. Нерцом, 
що-до пляну боротьби. А потім вибігли 
разом на грище обі дружини й після прит 
вітання почалось. Німці зразу кидаються 
на голяндців, щоб як найшвидше про- 
ковтнути тих нікчемників, що вже стіль- 
ки разів заливали Гм горячого сала за 
спину. Але вже на початку виявляеться, 
що в німецького кита замала горлянка, або 
завеликий шматок у ню попав! Не про- 
ковтнуть німці голяндців. Вправді Ленер 
добувае в 30. хвилині гри голя для Ні- 
меччини, але сумлінні голяндці зараз ви- 
рівнюють довг (Ван Еллен) 1 : 1,
Де „?игог«еи{апісіі5“?

Такий стан втримуеться до перерви. 
Самособою уся німецька публіка вірить 
у перемогу своі’х буршів як св Петро 
в Христа. Знае, що дотепер був лище вступ 
рамэнѣ річ властива й закінченя прий- 
де щойно тепер. Головно закінчення...

Той славний „іигог іеиіопіеив", що стільки 
вже разів дослівно в останніх мінутах рі- 
шав про перемогу німців. Адже перемоги 
над Польшею (1:0 і 5:2), Мадярами (5 : 3) 
і врешті, з цими таки голяндцями — сто
яли надто читко перед очима німців. 
Віра в перемогу німців зросла на 1ОО°/о, 
коли після перерви Ленер у „свою“ 30. 
хвилину гри добувае другі ворота для Ні- 
меччини. Стан метчу 2:1. Тепер на ста- 
діоні йде гра як у казці. Лише)„той“ тре
тий голь якось не хоче приходити. А вка- 
зівка годинника нестримно йде до свое? 
мети — 45. хвилини. Ще 15 мін., ще 10. 
Ох Боже, Гольдбрунер (сер. помічник Нім.) 
сходить з грищаі... — На його місце при
ходить Шепан з нападу. Німці грають у 
десятку.

Сші Марія!
Тепер Нім. публіка не думае вже про 

фініш своі'х любимців. Лиш би вримати 
вислід 2 : 1 до кінця. —Тимбільше, що го
ляндці „роззухвалилися" й скажено на- 
пирають. Остання хвилина. Ще раз фар- 
кнула метеором надія на третього голя. 
Гінтер е сам-на-сам з голяндським воро- 
тарем. Надаремно, — мяч уже на середині 
грища, правий крайник голяндців центра 
під нім. ворота... публіка ведвертае очі... 
„Сші, Марія!" Трагедіа готова. Шпандок 
і Бакгійс цілуються з радощів. 20.000 ти- 
сячів голяндсько'Г публіки шаліе, німецька 
заніміла в болю. Ще формальніеть — мяч 
на середину й кінець.

А поза тиіи
(гляди ст. 1.)

„одним малим‘,. Запитаний, чи пе- 
рейде до Славі'Г, відказав з усміхом: 
„Так багато люде про те гомонять, 
що тепер хіба мушу піти“. — Гу- 
Го Майзль, славний австрий- 
ський спец від футболу мае на прось
бу белы, і чеського спортових со- 
юзів присудити, чи Брен ноже гра
ти в Белый, чи мусить вертати до 
„злате Прагі“. Покищо Майзль поТхав 
до Женеви (столиця Ф. 1. Ф. А-и) 
і там студіюе параграфы — Ной- 
сель. відомий професийний бок
сер Німеччини, що його американе 
ставляли в ряди пятьох найкращих 
важкоТ ваги в світі, а потім сильно 
підупав у формі, — нагадав про 
себе знову технічним нокавтомнад 
англійцем Петерсоном. —- Едер, 
відомий нім. професійний боксер 
сер. ваги, переміг італійця Льока-

і симпатии спорту
одягаються у

ФУТРД

у[| ШРШЦ!

IЮЛІЯНА ПЛЕННОЮ I 
I лип, пл, ШІПШІ ]. I. и. | 
■^■ІШІІІІІІІІІІІІМНІІІІІІІІІІІІІІІІІН^НІІІІІІІІІІІІІІІІ^М

телія. — Чік, пливак мистець Олім- 
піяди в плаванні на 100 м довіль- 
ний стилем — тренуе вже завзято 
до токійськоі Олімпіяди. На стіні 
кабіни висять виписані рекорди 
японських пливаків, що Тх Чік рахус 
за найгрізніших. Після кожнього но
вого рекорду Чік поправляе свою 
табелю. Ця табеля служить йому 
за те, за що Нурміеві стопер.

Лищетарські мистецтра 
краю, — день 4-тий і 5-тий

5. II. четвертий день змагань). 
На Збочах Ільзи недалеко домівки 
КЛК відбувся сляльом, це друга 
частина альпейсько'і комбінаці'і. 
Перша — з'ізд, відбувся день пе
ред тин. Шістьдесять двох старту- 
ючих змагунів поділено на дві гру
пп: В перший групі (37 змагунів) 
переміг Рибачек, в другій (25 зма
гунів) Лупаца. Загальний вислід в 
альпейській комбінаці'і 1) Рибачек, 
2) Хамула, 3) Лупаца.

4 день змагань. По двох зіз- 
дах у сляльомі веде Рибачек з ча
сом 1,54'4 2) Лупаца. Рекорд тра- 
си — добув Хамула —■ 55’5 сек. В 
Альпейській комбінаці'і: 1) Рибачек, 
2) Хамула, 3) Лупаца.

Д Р 5 @ II Ь 
Ю. СИНИШИН 

СТАНИСЛАВ I В, ВУЛ. САМЖШЬКА 11. 
Склад фарб ііматеріял ів-Фотог рафічна ту ртівня 
Артинули хірург. ■ хозяйські 

Перфумерія.

Нові „зімові мистці“ Поль
щі в легкоатлстиці.

В днях 1. і 2. ц. м. відбулися в пере- 
миській галі традиційні щорічні зімові 
мистецтва Польщі в легкоатлетиці. На 
старті зявилися сливе всі тузи польськоі 
легко-атлетики з Кусоцінскім, Кухарскім 
і Вайс'увною на чолі. Зо змагунів Сяну 
вибився лише Славський в бігу на 50 м 
чоловіків, що дійшов до чвертьфіналу. де 
був третий за мистцями Польщі Попком 
і Дановскім. Титули мистців Польщі в по- 
одиноких конкуренціях чоловіків зайняли: 
БІГ 50 м. Попек (АЗС — Познань) 7'3 сек. 
СКОК ВГОРУ: Каліновскі (ВКС — Торунь) 
180'5 м! КУЛЯ: Туронь (АЗС — Познань — 
13'78 м; БІГ 3000 м: Кухарскі (Погонь —- 
Львів) — 9'42 мін: СКОК ВДАЛЬ 3 МІСЦЯ: 
Ресвскі (АЗС Познань) — 2 89 м; СКОК 
ВДАЛЬ 3 РОЗБ1ГОМ: Гофман (АЗС — По
знань)— 692 м; СКОК ПО ТИЧЦІ: Шнай
дер (Погонь — Кат.) — 3‘87 м; БІГ 50 м 
ЧЕРЕЗ ПЛ1ТКИ: Гаспель (Погонь — Львів) 
ГІНЦІ 6X50: Погонь (Львів) — 40'4 сек 
ГІНЦІ 3X800: Легія (Варшава) — 6:14'3 мін. 
Жіночі конкуренці'Г: БІГ 50 м: Старушке- 
вічувна (Сокул — Грудзьондз) — 7'2 сек; 
БІГ 50 ЧЕРЕЗ ПЛІТКИ: Любічувна (АЗС — 
Познань) — 8'2 сек; БІГ 500 м: Новацка’ 
(АЗС - Варшава) — Г36 мін; СКОК ВГО-1 
РХ: Вайсувна (Борута — Згеж) 1'42 м; — 
СКОК ВДАЛЬ 3 МІСЦЯ: Вайсувна (Бор. 
Згеж) — 2'34 м; СКОК ВДАЛЬ 3 РОЗБ1- 
ГУ: Любічувна (АЗС — Позн.) — 4'90 м; 
КУЛЯ: ЦЕЙЗІКОВА (АЗС — Вврш.) — 11'36 
м: ГІНЦІ 4X50: Сокул (Грудзьондз) — 
ЗГ5 сек. Дружиново переміг в чоловічих 
конкуренціях АЗС (Познань) — 33 пункт., 
— в жіночих — АЗС (Познань) 16 пункт.

Завтра книга, нин! ідемо до Цель ам Зое
Впродовж першого тижня ц, м. 

відбулися Ѵ-ті зімові студентські 
мистецтва світу в Цель ам Зее, 
в Австрі'і. 15 студенських держав- 
них репрезентацій змагаеться за 
першенство світу в лещетарстві, 
совгарстві і гаківці. На відкритті

Каратницький виграе
Перемишлъ 7. II. У дводневнем 

турнірі за індивідуальне пінг-понго- 
ве мистецтво Перемишля в конку- 
ренціі загальнокр^евій вийшов пе- 
реможцем Каратницький (УСК — 
Стациславів), що виграв з Андру- 
ховичем II. в відношенні 21 : 17, 
21 : 18. Трете місце здобув Загатин- 
ський. В міжміетових змаганнях Ста- 
ниславів переміг Перемишль 3 : 0. 
Пінг-понг перемишлянів показався 
далеко слабШим від станиславів- 
ського.

А. 1Е. іи Кракязія
Криниця у. II. іузІВ фінальних 

змаганнях з а гаківкове мистец
тво Польщі Краковія перемогла 
К. Т. Г. (Криниця) 2 : 0. Ворота до- 
були Келер і Мархевчик. Другі зма- 
гання А. 3. С. (Варш.) — Варша
вянка не відбулися. Коли А. 3. С. 
— виграе — добуде мистецтво, — 
Коли ж програе — мистцем буде 
Краковія.

Варта б© далі
Варшава, 7. II. ідзу. Сьогодні 

відбулися тут змагання за дружинове 
мистецтво Польщі в боксі між по- 
знанською Вартою, а тутешнім 
Окенцьом, що закінчилися перемо
гою Варти в відношенні 10:6. Вар
та здобула 3 пункти воковером, 
а то в вазі ,,когут“ і важкій.

Познанъ, 7. II. І93І- в дружи - 
нових мистецтвах Польщі в боксі 
перемогло програмово лодьке ІКП. 
тутешне Г. Ц. П. 10:6. Після остан
ніх змагань табеля дружинових ми- 
стецтв Польщі представляеться так:
1) Варта (Познань) змагань 2 пунктів 4
2) I. К. П. (Лодзь) „ 2 „2
3) Окенце (Варш.) „ 2 „
4) ГЦП. Познань) „ 1 ,, 1

Варшава, у. II. У товариських 
боксерських змаганнях П. 3. Л. пе
реміг жидівську Гвязду 9:7. 3 по- 
одиноких стріч слід відмітити добру 

Ігрищ була між іншими присутна 
голяндська королева Вільгельміна. 
В перших днях змагань висліди бу
ли такі : В скоках відкриття пер
ше місце добув Норвежець Золід 
скоками |70‘5 і 68 м. — В бігу на 
16 км перемояла Німеччина. І.Бі- 
хер (Нім.) в часі 1 год 12 хв 22 сек.
2. Гегштад (цорв.), 3. Крайсі (Нім.) 
ОрлЕвіч з Польщі прибув на 5-му 
міеці, Бадура на 56-тому. — Фігу- 
рова Тзда: чоловіків: 1. Тертак 
(Мадярщ.) 318'7 точок, 2. Кертес 
(Мад.) 3. Ратценгофер. — Жінки:
1. Ляйнер (Австр.) 262'4 точок, 2. 
Боссоніро (Франц.), 3. Імреді [Мад.]. 
Ізда парами : 1. Фавльгабер-Дйгль 
[Австрія.], 2. Імреді-Кернес [Мадяр- 
щина]). — Совги: 500 м. 1. Крог 
(Норв.) 44'2 сек., 2. Лешлі (Норв.),
3. Бексі (Мадяр.). — 1500 м 1. Крог 
(Норв.) 2'12, 2. Штітль (Австр.), 3. 
Лешлі (Норв.) — 3.000 м 1. Штіпль 
(Австр.) 5 хв. 25 сек,, 2. Лешлі 
(Норв.), 3. Крог (Норв.), — 5.000 м.
1. Штіпль 8:45,4, 2. Кальбарчик 
(Поль.), 3. Зінеруд (Норв). — ЗТзд
7 км. чоловіків: 1. Гарер [Австр.]
8 хв 8'2 сек, 2. Лянтшнер [Нім.] 
8:23,8, 3. др. Егерт [Австр.]. В зіз- 
ді зазначилась велика перевага 
Австрійців і Німців. — З'ізд [на 
цій самій трасі] жінок: 1. Хрістль 
Кранц [Нім.] [безконкуренцийна по- 
бідниця з Олімпяди] 9 хв 42'2 сек,
2. Шаад [Швайц.] 10 : 39,2, 3. Шпай- 
длер [Нім.] — Сляльом жінок: 
1. Хрістль Кранц 114'9 сек, 2. Шаад 
[Швайц.] 140'6 сек, 3. Гедль [Австр.] 
— чоловіків: І.Фрідль Вольфганг 
[Австр.] 11Г4 сек, 2. Егерт [Австр.] 
117 сек, 3. Лянтшнер [Нім.] —Нор- 
вежська комбінація : 1. ОрлЕ- 
віч [Поль.], 1. Нільс Ее [Норвф — 
Гаківка: Австрія - Франція 4 : О, 
Мадярщина - Чехословаччина 3 : О, 
І’талія - Франція 5 : 0, Австрія - Че
хословаччина 0 : 0, Мадярщина- 
Франція 4 : 0, Австрія-Італія 1 ; 1.

форму репрезентанта Польщі й 
одного з найкращих боксерів Ев- 
ропи в вазі „муха“, Ротгольца (Гвя- 
зда), що переміг високо на пункти 
свого супротивника Ямбора (ПЗЛ.)

Лодзь, 7. II. Гостювала тут бок- 
серська дружина Сокола (Познань), 
що звела дві боротьби. 3 Гаером ви- 
грали учні мистця Майхшицкого (Со 
кул) в відношені 10:6. Сьогоднішний 
метч з Крушендером в Пабяніцах 
приніе ще вищу перемогу познаня- 
нам, (12:4).

Лъвів, 7. И. Сьогодні відбулися 
відбулися тут міжнародні змагання 
в боксі між мистцем Мадярщини 
Б. Т. К. (Бидапест) і Лехіеж що по- 
кінчилися перемогою мадярів 9:7. 
3 поодиноких зустріч довголітній 
мистець Европи Сабо (Б. Т. К.) ви
грав з Сідельніковом, а Білий і 
Шкварковскі зреміеували з против- 
ників. Публіки 1000 осіб.

Фінл Чкьйі чаші - б!і фіиалу
Прага, у. II. Відбулися тут фі- 

нальні змагання за Чеську Чашу 
між славними С-С (Спарта—Славія), 
що покінчилися нерішеною 1:1 (1:1) 
Ворота добувае Сперта у 13 хв. 
стрілом За'ічка, а в 20 хв. пізніше 
рирівнуе Свобода з пробою. Так фі- 
нал Чаші не знайшов свого фіналу 
й змагання мусять бути повторен!.

Соня Гені Ыг. 2
Прага 7. II. В мистецтвах Евро- 

пи в фігуровім совгарстві, в кон- 
куренці'і жінок побідика англійка 
Кулідж, що виявилися наступницею 
славно! Соні Гені. Другою була 
Тейлср (Англія). В конкуренціі чо
ловіків переможцем вийшов Кашпар.

В гаківці ніадяри.
Пелъ ам Зее 7. 11. Гаківкове сту- 

денське мистецтво світу добуди ви- 
гравши з Австрісю 3:0 (1:0, 0:0, 
2:0). Друга була Чехословаччина, 

В отвертих лещетарських 
скоках переміг Сігурт Золід (Нор- 
вергія) скоками 73, 74 м.
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» СЛАВСЬКО—НАШЕ ШАМОКІ •------
Лещетарські мистецтва Краю

Славсько вже від кількох днів 
„украінізусться" По вулицях гомо
нить укра'Гнська мова, похожають 
гуртами гуцульські й бойківські ле- 
щетарі. Всуміш з „панами" зо Льво
ва, чи Стрия, Клясове зріжничку- 
вання зникло. Красві лещетарські 
мистецтва Украі'нського Спортового 
Союзу притягли на старт до цього 
нашого Шамоні, лещетарів міста 
й усего багатого простонароднього 
фолькльору.

ти, що край де-далі більше ці- 
кавиться цим найкращим зімовим 
спортом і на наступних краевих ми- 
стецтвах рекорди скількости змагу
нів падатимуть не менше як ско- 
куни на останніх мистецтвах у 
Славську.

Зелена загроза

Головно верховинці поступили 
тігантично вперед. Засоромлені тим, 
що „пани з міста" мусіли відкри- 
вати Тм ...гірський спорт, — взялися 
денно й нічно працювати, щоб ми- 
стецькі титули в лещетарстві] пе- 

-рейшли жити в свое природне се-

редовище — на верховину. Відо- 
мий гуцул Бойчук і лава других — 
це перші провідники верховинських 
ударників.

А цього року прийшла свіжа фа- 
лянга,— славські бойки. Так стар- 
ші (сеніори) як і доріст бойків по
казали, на вислідах у зі’зді, що вже 
сьогодні с кращі від „панів"

Словом „зелена загроза" з Вер- 
ховини підступас уже під брами 
міськоТ гегемон!! в лещетарстві.

Герінг і... страган
На змаганнях був і Герінг. Вправ- 

ді не німецький, а наш славський 
змагун у групі верховинців-сеніорів. 
Наш оригінальний Герінг зайняв 
восьме місце в своТй категорі'Г. Дру

ге помітне назвище на 
змаганнях юніор Страган 
(Славсько). — Той юніор 
забувши, що воно ніяково 
засоромлювати сеніорів, 
майнув З’/г км (з’і’зд) у 
часі 6,10 і щойно порів- 
нявши час до вислідів 
дорослих, — побачив,^ що 
„загальопувався". Його 
вислід показавея куди кра- 
щий ніж.„. осяг сеніорів.

Рибачек без конкурвнціГ
Рибачек (КЛК — Львів) 

показавея безконкуренцій 
ний в бігу на 18 км. Браву
рною іздою, та великою 
резервою сил полишив 

далеко позаду себе минулорічних 
мистців. В скоках до комбінаціТ був 
другий.

Публіка ’цвіте
Публіка, що масово зявляеться 

на змаганнях та бере живу участь 
в Тхнім перебігу — здебільша слав- 
ська, селянська. На незайманно-бі- 
лому снігу горить під соняшними 
проміннями калейдоскопом пестрих 
одягів. Так природно: колірова пу
бліка й лещетарство. На півночі 
теж так.
Температура бе рекорди

Температура теж „бере живу у- 

часть” у змаганнях. В день 5 ступ- 
нів тепла, а в ночі 20 морозу. Ре
корд. Самособою такий знатний ре
корд не остане без відгуків-слідів. 
Замерзлий у ночі сніг, топиться у 
день під сонцем і тоді лащетарі за- 
міеть по снігу, і’здять по кваші.

Висліди
Першого дня відбулися змаган- 

ня у зі’зді за чашу „Неділі". Траса 
що бігла вниз Ільзи виносила 3—3’5 
км. Змагання переведено в трьох 
трупах. В першій —(заміецеві зма- 
гуни) переміг Р. Рибачек (К.Л.К.— 
Львів) у часі 7 мінут. Другий при- 
і’хав інж. Рожанківський. В другій 
Групі (верховинці-сеніори) пер
ший був на меті Шадей з Кл. К. 
— Славсько. Час'бЛг мін. В групі 
жінок перемогла Христя Терлець- 
ка в часі 9’3 мін. В останній групі 
для юніорів переміг Страган (Слав
сько), що своі’м осягом 6'1 мін. був 
героем дня.

Властиві змагання за першен- 
ство краю почались 2. 11. Учасники 
гуртуються зо змагунів К. Л. К. — 
Львів і філі’і, Черника — Львів, 
УСК-у — Львів, Ропника — Бори
слав, Сокола — Стрий та двох Пла- 
Тв — стрийського й львівського. 
На перший вогонь пішов біг 18 км. 
Траса вела перших 4 км. рівним 

гостинцем на Тарнавку, потім під- 
хід під Решітку.Півмета.Далі зі’зд дов- 
ший підхід на Плішки, на сідло між 
Ільзою й Плішками й звідти зі’зд 
між Тарнавку й Славсько. мета зна
чилась перед домівкою К. Л. К. Зо 

старту вирушило 43 змагунів. А по
тім півторагодинна перерва й при
ходить переможець бігу, Рибачек 
(КПК — Львів), час: 1 год. 35 хв. 
3 сек., 2) Пелющак, (КЛК— Львів) 
1 год. 37 мін. 32 сек., 3) Хамула 
(Плай — Львів) 1 год. 40 мін. 30 
сек.) 4) Гураль (КЛК — Львів), 5) 
Лупаца (КЛК — Ворохта), 6) Сен
чина (КЛК—Славсько), 7) Бойцун 
(Плай—Львів), 8) Сліпко (Черник), 
9) Левицький (УССК — Львів), 10) 
Штанглявер (КЛК — Славсько. Ші- 
стьох змагунів бігу не скінчило.

8 км жінок. Стартуе всего 3 
змагунки. Траса легка: половина 
підходу, — половина зі'зду. Пере- 
магае Рожанківська Л.К.К.-Льв. в 
часі 55 мін, 1 сек. 2) Адріянович, 
УССК. 59 мін. і 42 сек. 3) Кобзар, 
Плай Львів 1 год. 12 мін. 3 сек- 
В обох обговорених бігах — дава- 
лися в знаки важкі атмосферичні 
умовини. На загал біги випали за- 
доволяючо.

3. II. (другого дня змагань) від
булися скоки до комбінаціТ. У- 
мовини атмосферичні, — препогані. 
Скічня — одна іронія. Тут не лише 
Рибачек, але й сам Біргер Руд міг- 
би вязи скрутити. Змагуни мусіли 
весь час уважати на те, щоб не 
впасти, тому скоки розмірно дуже 

короткі. Переміг найобе- 
режніший, Хамула, Плай 
— Льв.— пункт. 192 (дов- 
жина скоків 15 м; 15 м), 
2) Пелющак, КЛК — Льв. 
пункт 147’2 (довж. 18 м, 
18’5 — одначе останній 
з упадком), 3) Лупаца.

4. II.(третьего дня эма- 
гань) стануло 39 змагунів 
до з'іздовго бігу. Біг по- 
кінчили всі змагуни. Пере
міг Хамула в часі 4 мін, 30 
сек. 2) Диба, 4,57.3) Риба
чек 5,02. Жіночий біг не 
відбувся з приводу браку.,. 
змагунок. Був цё одино
кий акорд у цьогорічній 

вдалій назагал імпрезі КЛК., з за- 
бутого старого мотиву в нашім 
спорті.

Ширіть „ЗМАГ“І

Можно витримати
На старті стануло 61 змагунів 

обоіх станів. В порівнанні з попе- 
редніми роками — „можна витри
мати" з таким числом. Надія всту- 
пае в лещетарські серця ще й звід- 
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Той буде мистцем ! Малий бойко ..[вже сьогодня 
преться на мету.

Ік.

Прашу присмну міну! — € ще кілька хвилин, — 
можна робити знимку.

Станиславів зімою
По норах.

Зіма, це в украі’нському спорті 
та пора року, коли всяке життя 
’зовсім завмирае, абож бе лише ду
же слабеньким живчиком. Тоді на- 
ші спортові клюби сидять подібно 
ведмедеві у норах (усе — одно, чи 
тими норами е клюбові домівки, чи 
просто — приватні хати) і подібно 
-.ведмедеві „ссуть лапу". Грають 
пінг-понг і так бодай гасять праг- 
нення своі’х „буйних, голів і ніг“, 
що пруться у простори — до кисня, 
руху й сонця. Самособою не завжди 
гігіенічно вдержана й вентильована 
саля ніяк не заступить спортовцям 
справжнього спорту серед приро- 
ди й тому недивно, що „ведмідь" 
вилазить на весну „з нори" силь
но „притягнений", зморений. Гово- 
рячи „людською мовою", треба 
солідно надшарпати здоровля (гра- 
ти за мистецтво треба вже, а ле- 
гені, серце й загалом — тіло, не- 
приготовані) та втратити добрих 
пару пунктів, щоб трохи віддиха- 
тись. А потім переконатись, що мис
тецтва „вже й так здобути не 
можна".

8х пять тут ждг.
Так До речі, проломівський пінг- 

понг кожноТ зіми, а це'і спеціяльно 
йде в такому темпі, що в домівці 
Пролому можно й пе.чі не розто- 
плювати. Гарячо. Перетовкши Б- 
клясових партнерів, Пролом гото
виться до рішальних боі'в до кл. А. 
Тепер дозвольте представити вам 
пять найкращих, пінг-понгіетів Про
лому. Прошу: цей перший випрям- 
шений юнак із впяленими в мячик 
<очима це той самий Юрко Бор

делюк, що так подобався Ста
ниславову в час індивідуальних 
мистецтв. Ідеальна' обсервація мя
чика, — заскочити Юрка наглим 
драйвом і не пробуйте, — все одно 
ніщо з того не вийде. А сам дру
гого заскакуе. Серед найпекельні- 
шоі ворожоТ атаки кидас „смертель- 
ні“ контри зправа, чи зліва й пере
ходить у протиофензиву. Офензива 
вбивча, все одно для кого. Юрко 
не визнас„дипльоматичного" драй- 
фа: мяч на стіні, або в... сітці-авті. 
Коли драйф „сидить" — усе гаразд, 
натоміеть гірше коли він клятий, 
не хоче „сидіти". Тоді мусить Юрко 
„різати" мяча (вдаряти фальшом 
здолу) аж доки ворог не „заріжеть- 
ся“. Дефензива дуже старанна‘, 
сляйс (згаданий, різаний мяч) най- 
кращий в Проломі. Пінг-понг трак- 
тус Юрко як бокс: борониться де 
це конечне й атакус де лише мож
но. Геройський, груди випняті, ліве 
вухо трішки втяте. А це значить, що 
пінгпонгіет він породистий. В Про
ломі грае з 1934 р.

А ось дитина з кримською „ба
ранкою" на голові це цьогорічний 
мистець Пролому „Легкий". Наз- 
ва йде від справжно'Г легкості ру- 
хів малого Юрка („великий" Юрко— 
це представлений уже Борделюк). 
Інколи маете вражіння, що це ку- 
черяве котеня з зеленкуватими очи- 
ма плигне за мишою — мячем і не 
відбиватиме його, а сцупить кігтя- 
ми й тріюмфально загарчить. Кіт— 
сказано. Усі драйви зловить, навіть 
ті зо стіти, з шиби й колін гляда- 
чів. Друге назвище його, а навіть 
перше повинно бути: Спокійний. 
Стае до гри з нормальним ходом 

живчика, в час гри спокійно обсер- 
вуе мяча й супротивника. Мас час 
навіть видіти „вражіння" на салі. 
Слабка сторона — однобічніеть у 
дефензиві (лише сляйс,—стопів, „ку- 
цаків" „жилавих" , підніманих мя- 
чів — ані за гроша) і в грі загалом. 
Але малий Юрко (таки такий: метр— 
пятьдесять) уже починас бути різ- 
нородний, — останньо навіть метчі 
атакою виграе. Півтора десятки літ 
життя подае запоруку, що е час 
рости в люде.

Бльондин з „віденкою" (гра ли
ше одною стороною ракети, дер
жано! стало „грубим" пальцем" 
здолу) — Атаманюк мае ясну гриву, 
флегму в виловлюванні найстраш- 
ніших бомб майже виключно сто
пом на столі, сляйсу рідко-коли 
вживае і сильний віденський драйф, 
що битий дошкою щезае вмить зо 
столу. Драйф цей ділиться на два 
„відділи": перший крое (мяч граний 
по перекутні столу) це перше 
оружжа. Коли за мало — тоді Ге- 
ник витягае з рукава „енклюза" (наз- 
ва придумана самим таки Атама
нюком). Це кривий, фальшивий 
драйф наліву ворожу сторону як 
Генків рух руки і тіла диктуе щось зо- 
зсім протилежне. Геник — подібно 
як і Юрко № 1 — офензивний грач. 
Слабша сторінка — бекгенд, і криті 
мячі й останніми часами що раз 
більше — нерви. Але трохи поси- 
діти вдома, в час виспатися й усе 
буде гаразд. Бувший довголітній 
мистець „Пролому" в пінг-понгу.

Високий джентлмен з дитячим 
видом — Саевський. Дуже інте- 
лігентний грач. Вже в перших мі- 
нутах розшифровус свого супротив
ника, щоб у дальшій фазі робити 
свое. Короткими стопами здержус 
ворожі атаки й миттю переходить 

до атаки т. зв. „лизаним бекгендом", 
з право! сторони. Найкраща в Про
ломі праця ніг й найбільша різно- 
манітніеть у грі. Слабша сторінка 
— трохи завелике довіря до себе, 
що коштуе Саевського чималу 
копичку нервів, коли ситуація стае 
трагічна. Більшість разів Саевський 
що-правда завертае свою побіду 
вже з того світу, але радимо все- 
таки закинути цю гру з власними 
нервами. 16 літ, високий ріет, еля- 
стичність тіла й думки — це запо
рука, що багато ще доброго почу- 
емо про Саевського,

Останній—Новаківський запо- 
відався колись сензаційно, перема- 
гаючи тодішнього мистця Станисла
вова, Андруховича. Праця в цукор- 
ні не дала йому потім змоги доста
точно тренувати й він не осягнуд 
своі’х можливостей. Симпатичний 
повновидий мулят перемагас зви- 
чайно ворога нервною видержкою, 
а докінчуе наглими драйвами, при- 
чому помагае собі всім тілом. По- 
затим цукерник і звідси—хлопець 
як цукерок.

Зизмвасмэ.
А на загал твердимо, що Про

лом у теперішній час — найкраща 
наша пінг-понгова дружина Гали- 
чини. Усіх, хто тому заперечив би 
визиваемо ча отверту зустрічу. Сто- 
’імо готові. Білі светерки з червэ- 
ночорними краями й проломівськими 
гербами, спаковані разом з ракета
ми й мештами в валізах. Одно сло
во на адресу: Пінг-понг — Секція 
„Пролому" Станиславів, Перацького 
1 і ми ’ідемо.
Станиславів, в грудні.

Б. Л. '



Л1ТАЮЧ1 ВЧИТЕЛІНаше спортове чудо

В останньому лисп', я до того перей- 
нявся своТми фотографіями з Ужгороду 
що просто забув Вам представити самих, 
„літаючих учителів”. Самособою, це не- 
простимий гріх — прийти з кимось у гості 
й не представити його хазяінам. Тому при- 
хвдячи до Вас вдруге, представляю Вам 
русистів ще з порога.

Бокшай Олекса — ворота;?. По 
мадярському — „Шоні“, по чеському „А- 
л€кс“, а на всіх мовах — третій воротар 
републіки. Високий, стрункий і загалом — 
з приземними мячами біда. „Людинатума"; 
за мячем натягуеться, розтягуеться, витя- 
гуеться, ловить (пускае). Високі мячі — 
опатентований монополь, охоронна марка: 
Бокшай, Русь — Ужгород. Бльондин, све- 
тер червоний, штанці сині. Любить Ужго
род, гімназисток, Кобзаря, виноград і шко
лу, де вчить. „Верховино, світку ти наш“ 
теж. Натомість не любить Спарти, Брена, 
СлавіТ, Праги й „Качок” (К. ч.). Військо 
відслужив, в „паці“ ні разу не сидів. Сен- 
тиментальний, хороший з виду. Поза тим 
на стадій посаді й нежонатий.

Радик Василь, лівий заложник, — 
вихованок С. К. Русі. Твердий як горіх. 
На візиту до Бокшая з правила нікого не 
пропускае. Малі виімки з Бреном і ще 
декількома, лише підтверджують правило. 
Жертвенний, дужий і загалом противни- 
ків з ніг збивае. Поза тим чемний й бо- 
гобоязливий. В будні вчить, а в неділі 
читае в церкві „Апостола" й боронить 
Бокшая. Здоровий, молодий надійний. 3 
засудженим совітським Радеком не мае 
нічого спільного.

Товт іван, правий, заложник грае від 
1931 р. Прийшрв з У. Т. К. — Ужгород. 
Відважний, чорний і з вусами — словом 
черкес. Поза тим не страшний. Груди но
сить обережно й двигае як найбільший 
тягар. На противника наскакуе саме тоді 
як того треба й саме тоді, коли против
ников! того не треба. Грае головою і з 
говою. Був у Д. Ф. Ц. — Прага, але пе- 
редбачивши, що воно випаде з ліги, а 
Русь увійде, повернув до Русі. Студент 
і загалом не з одно! печі хліб ів. Після 
лрогнання цісаря АбесиніТ — парейняв 
його назву; „Негус”.

Бендас Андрій, правий помічник,— 
русист — від шістьох літ. Тугий, присад- 
куватий, — міг би бути й: „Бембас“.3рів- 
новажений і спокійний без огляду на міс- 
це, стан і ставку гри. 3 охотою носить 
на плечах ворожих напасників. Мае зав- 
жди свій плян у грі й його програмово 
держиться. Надпрограмово любить інколи 
стрілити ворогові голя з половини грища, 
але останньо його розшифровано й стрі- 
ляти не дають. Надзвичайно чиста робота 
в дефенсиві, оперування мягким поданням 
з пів-волея дають „Соні-Боеві“ право гра- 
ти в кожній ліговій дружині. У приватно
му — гарний шатен і ще кращий урядник.

Нуруц, Федір, середний помічник —

грае в I. дружині вже 9 років. Твердий 
гострий у старті, тоді „Бургер” (від назви 
славного заложника Спарти). Симпатичний 
усміхнений, — тоді „Феррі”. Після одру- 
жіння Руси з Лігою, сам одружився. Тепер 
хоче розійтися з попередньою любкою,— 
грою в Руси. Ставний кучерявий шатен, 
але.., сказано — жонатий- По професі! 
секретар Шкільного Інспекторату, секре- 
тар Руси і — секретар свойого хатнього 
вогнища. Обовязковий, строгий, грошей 
не позичае. А все таки симпатичний.

Еванчо Едяяунд, лівий помічник грае 
від 1933. року. Замріяний кооперативннй 
урядник у бюрі й замріяний помічник на 
грищі. Техніка в кишені, а коли б кишені 
не було, тоді „в малім пальці”. Мяч липне 
просто до Івана, а Іванчо до мяча. Завжди 
готовий з акціею, 3—4 тяги продуман! на
перед. Скаче, як усі ми разом не скочи- 
мо і головою так грае, що навіть Спарта 

Мистець у голях, стрибанці понад шнурок 
і „робленні гумору”. Кучерявий бльондин, 
голова в вічному русі — не гфотографуете. 
Коли „дробить” мяч, тоді не Крайняк, а 
„Крайнячок” заміниться у живу грудку й 
не зловите. Любимецъ усего Ужгороду 
без огляду на стать, стан, приналежність 
і віроісповідування. Стріляе з обох ніг, 
з усіх позицій. Найкраща прикмета в грі — 
жвавість акціі'.-З Суковським у союзі, ко
ли кому з них не йде, а Русі не везе — 
міняють своТ місця. Коли ж і це не пома- 
гае, то це значить, що Русь програе. Най- 
грубші в дружині ноги, — „малий Гермес” 
зо статут. Любить „бабратись” на гри
щі (дріблювати) й ходити по корзо- в ци- 
вільному. Не любить: поважних людей 
і краватки.

Кобзар Володиіиир, правий злуч- 
ник —прилетна птиця. Матірне гніздо бу
ло у Львові, в „Украі'ні”. До Ужгороду 
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Літаючі вчителі. (I. дружина Руси 1936) — Горішний ряд від ліва: Бендас 
Нндріи, Куруц Федір, Іванчо Едмунд, Товт Іван, Радик Василь, Бокшай Олекса 
Долішнии ряд від ліва: Ковач Василь, Кобзар Володимир. Крайняк Юрко, 

Криж Осип, Суковський Михайло.

запримітила й запросила до себе. Алеж 
Іванчові годі з Русею розстатись. Тепер 
він знову в Празі. Не хоче кооперувати 
з „Кооперативним Союзом” в Ужгороді. 
Студіюе право і чеський футбол. Мае 22 
роки, але вже мае „свій розум" і перемо- 
витись пражським клюбам не дасться. 
Чорнявий, східний мягкий вираз лиця 
(„Жид."). Мабуть прихований поет. Знат- 
ніший успіх — зарахування до репрезен- 
таційного обозу (перед метчом з Маля
рами) і велика популярність серед Ужго- 
родянок. Ще би! (не жонатий).

Крайняк Юрке — сам говорить за 
свою позицію. Крайник, а ближче — лі
вий крайник. 22-літний учитель, а коли 
його побачити вперше, — 17-літній гімна- 
зист. Наймолодший грач першоТ дружили. 

прийшов з власно! вини: на змаганнях 
Русь — УкраТна у Львові 1931 р. заграв 
„як сам Кобзар" і зробив Бокшаеві голя. 
За це його засуджено на заслання до 
Ужгороду. Але після чотирьох літ Кобзар 
знатуралізувався в Ужгороді до того, що 
про інше пиво як „черна Пільзень” і пу
ти не хоче. Тепер він натуралізований 
і легалізований громадянин „Руси", Ужго
роду, Републіки і Підкарпатського Банку. 
Урядуе, грае на біжні, на гітарі, на пра
вому злучнику, а як треба, — на всіх по- 
зиціях в нападі, Найкраща в дружині „пра
ва нога” й найліпший баритон. Емоціо- 
нальний, темпераментний, опанував дуже 
легко чардаша. В поданнях прецизний, 
в рухах елегантний, в старті, — не те щоб 
боявся, а скажімо: занімае вичікуюче ста

новище. Спеціяльно після нещасливого 
зламання ноги 1934. 3 профіля „Запоро
жецъ” Високий брюнет і на посаді, але жо
натий. А на загал — „інтересний гали
чанин”.

Суковський ЕИихайло, популярно 
„Сукі” це найкращий стиліст у Руси. Бистра, 
виструнчена постава, клясична поза тіла 
та надзвичайна швидкіеть зеднують йом.у 
навіть тих ужгородянок, що вже замужем. 
Тип клясичного брюнета й клясичного фут- 
боліета. Великий рискант у стрілах і ак- 
ціях. Блискавичний біг. Прийшов до Руси 
з пряшівського П. Т. В. Е. 1930 р. і досьод- 
ні ще не зовсім знатуралізувався. — На 
грищі то ніби русист, а от вечером сам 
понад Ужом алеею ходить. Часом сам, 
часом не сам, — але в в усякому разі не 
з русистами. Та це на загал не шкодить. 
„Сукому” — біг е як і передніе. А це го
ловне. Ще можемо сказати про нього, що 
е в „союз!” зо згаданим Крайняком, і що 
таки іи-богу хороший парняга.

Криж Осип, (з мадярська „Йотьо",„ 
з чеська „Йошка”) грае в Руси від ІТ осно
вания — це найстарший грач I. дружини.. 
„Груба Берта” в нападі Руси. Йотьову ліву 
ногу знаютъ сливе всі мадярські й чеські 
воротарі й нічого приемного не згадують 
у звязку з нею. Вона—не жарт: не стями— 
тесь, як з 30—40 м. кине мяча в сітку. Особа 
воротаря здебільша — не грае при тому 
більшо! ролі. Як і більшіеть грачів „оль- 
денбурсько! породи”, Йотьо дещо повіль— 
ніший. Зате „статична сила", — попро
буйте піти на нього. Бродить на метчу 
поміж дрібним народом як квочка між кур
чатами й не плачте, коли вам часом на
ступить на ногу. Бо Иотьо — масив, Йо
тьо канонір, — Иотьо — танк. В приват
ному житті учитель. А ще в приватиішому
— дуже товариський. Зрівноважений і мов— 
чазний, сказано — жонатий.

Ковач Василь, „найправіших погля— 
Дів” у дружині хоч фашизмом не цікавить— 
ся. На правому крайнику грае тому, що 
мае найліпшу праву ногу з крайників і 
найкращий біг із „правих ніг". Замість по
хвалити біг, нате його прізвище: „Мотор
ка". Разом з Суковським і Крайняком — 
дбають за те, щоб ворожий воротар не 
заснув. Ковач — моторка. Просто — Ді- 
зель у ногах і Дізель у крижах. Коліна 
аж під бороду і — січуть, січуть. А голова 
пливе рівно, як дзьоб староримського ко
рабля. Ворожий помічник тільки Коваче— 
ві пяти оглядае. А моторка вже під воріть— 
ми. Центра, стріл, голь, чи авт, але зав
жди — „тепла” хвилина під ворожими во- 
рітьми. Трохи за мало відваги в старті,. 
але нічо дивне: хто весь час учиться втікати
— той забувае за відвагу. Друга хиба 
Ковача — це брак кучерів, але час і так 
всіх нас зрівняе. Позатим це найкращий 
доказ, як Ковач турбуетсься за дружину. 
Статечний, кооперативннй (урядник Коѳп.. 
Союзу) ! жонатий.|

Спорт на
(Загальний огляд).

Перед прилученням Закарпаття 
до Чесько-СловацькоТ Републіки, 
іенували на Закарпатті фактично 
лише 2 спортові клюби У.А.С. (ун- 
гвар. атлет, клюб) Ужгород (засн. 
р. 1906) та НШЕ (теж мадярський 
клюб), Севлюш (1907), які обедну- 
вали молодь, що займалася спор
том. У році прилучення (1919) по
встало ще дальших 2 мадярських 
клюбів: УТК. Ужгород та МШЕ Му- 
качево, що намагалися втягнути у 
своТ ряди все зростаючі кадри на
ших спортовців.

Першим словянським клюбом на 
Закарпатті був ЧСК. Ужгород, 
який минулого року святкував 15. 
літ свойого іенування. Основним 
кадром цього клюбу була військо- 
ва одинацятка копаного мяча, що 
складалася з добрих грачів, з Че- 
хіі та Словаччини.

Свобідніший режім на Закар
патті після упадку мадярського во- 
лодіння, причинився не лише до 
повстаня низки наших культурних 
та господарських організацій, але 
збудив тягу до творения наших вла- 
сних спортових товариств. Першим 
спортовим клюбом е, до нині іену- 
ючий С. К. Русь, Ужгород, засно- 
ваний у р. 1925. Надзвичайний у- 

Закарпатті
спішний його розвиток послужив 
добрим прикладом для решти За
карпаття, бо в короткому відносно 
часі засновано дальших 9 наших 
клюбів, а то: СК. Русь (Хуст), Дух- 
нович (Микачів), Духнович (Тячів), 
СК. Тячів, Бескид (Севлющ), СК. Ко
ролево н/Тисою, Січ (Перечни), АЦ. 
Вікторія Анна (Солотвина) та Земле- 
ділець (Свалява). Цих 10 наших клю
бів ураз з 3 чеськими: ЧСК. (Ужго
род), СК. Залізничники (Ужгород) 
та Слован (Мукачів), обеднують ни
ні до 700 реестрованих спортовців 
(з чого на доріет припадае 120). Всі 
вони організаційно приналежні до 
чеського вседержавного футболь
ного союзу.

Десять іенуючих нині на Закар
патті мадярських клюбів, що обедну
ють біля 600 реестрованих змагу- 
нів, творять автономний союз в ме
жах загально-державного Союза. 
Кількість мадярських спорт, органі
зацій постійно паде задля браку 
доросту. Як у проводі клюбів так 
теж у кадрі спортовців цих мадяр
ських клюбів е у значному числі 
заступлений жидівський елемент.

Футбол всюди перший.
Основним спортом, що його пле- 

кають вирахувані клюби, е самосо- 
бом футбол. Усі 10 клюбів е поді-

лені на дві групи — східню й за- 
хідню, що разом творять прикар- 
патську Жупу (назва найнижчоТ кля- 
си). Мистці труп грають між собою 
за титул мистця цілоТ жупи, а той 
уже входить до вищоТ кляси,—ди
візіі. Що до прикарпатськоТ Дивізіі 
(тоі, що в ній С. К. Русь грала), то 
е вона складовою частиною Сло- 
вацькоі Дивізіі, що розпадаэться на 
західньо-словацьку, з осідком в Бра- 
тиславі й Східню Підкарпаторуську 
з осідком в Кашицях. Мистці по- 
дібно як і в жупних трупах, гра
ють між собою рішальний турнір 
за мистецтво й аванс до фіналь- 
ного турніру за вхід до Держав
но! Ліги. — Самособою, що коли 
з нищих кляс мистці авансують, то 
останній у своій дивізіі чи Лізі 
автоматично паде до нижчоі. До жу
пи це не відноситься, бо „з хлопа 
й так не скинуть”.

Друг! спорти.
3 інших родів спорту на За

карпатті можна хиба ще відмітити 
гаківку, яку грае СК. Тячів та окре- 
мі клюби гаківкові: ДТП, Ужгород 
та Сокіл Ужгород. Слабий розвій 
гаківки пояснюеться з одного боку 
дорожнечою знаряддя та відсут- 
ніетю добрих ледових грищ.

Ситківку грають за мистецтво 
лише КТЦ-Ужгород УАЦ-Ужгород 
та військові. Інші клюби в тому

числі й ужгородська Русь, грають. 
ситківку покищо для домашнього> 
вжитку.

Легка атлетика на Закарпатті 
значно підупала ізза відсусности 
провідників, що могли би не лише, 
навчити, але й викликати сопер- 
ництво між клюбами, і знову таки 
ізза коштовности знаряддя, устрою., 
та потреби великих видатків на 
влаштовання змагань. Легко-атле- 
тичні змагання влаштовуються те- ■ 
пер лише принагідно.

Совги та лещета культивуються 
покищо майже неорганізовано. А 
на загал на Закарпатті заціка- 
влення спортом е. Змагання копа
ного мяча притягають завжди маси 
глядачів як з усіх кол інтелігенціг 
так і сільського населения. Імена чо- 
лових клюбів та іхніх активних уча- 
сників с знані у найдальших заку- 
тинах краю. До пропаганди спорту 
на селах найбільше спричинюеться 
молоде вчительство, шо пройшло. 
спортовими клюбами, та шкільна 
молодь, студіюча у середних та го- 
рожанських школах міет. Останні- 
ми часами засновуються спортові 
клюби й на селах, що придбавши 
матеріяльні засоби, готуються до 
регіетраціі в спортових центрах, а 
тим і братимуть участь в межах, 
загально державних мистецтв.

Ужгород, в егчні, 1937. КПІР



Перший наклад „літаючих учителів“ 
готовий. Вільше на один раз не можна 
додати з огляду на девізові обмеження. 
В черговій посилці ждіть решти тих. що 
поприлітали свіжо до Ужгороду, або в цей 
час ще злітаються, щоб витягнути ужго- 
родську лігѳву „команду" (дружину) з по
гано? трясовини, в якій — перевтомлена 
боями в минулорічній кампаніи зазрузла. 
Може не всі вони будуть учителі і не всі 
з Прикарпаття, але відомо, що з двох зол 
завжци вибираеться менше.

3 уваги на те, що Спарта не погоди- 
лася ще на пересунення змагань в Ужго
род! на пізніший термін і е правдоподіб- 
ність, що метч Русь — Спарта відбудеть- 
-ся таки 14 ц. м., подаемо табелю ЧевькоГ 
Державно! Ліги за осінь 1936, з яко! так 
1 видно, що Русь мусить брати гарненьку

Табеля Державно! ЧесьноѴ Ліги :

*

барикаду 10 — 12 пунктів, що б остатись 
у лізі.

Темпа, Русь I

Назва клюбу гор добутих втрач. 
пунктів пункт.

віднош 
воріт.

1. Н. К. Спарта 11 19 3 39:10
2. Славія-Прага 11 19 4 42:12
3. СК Простейов 11 16 6 31:17
4 С. К. Пільзене 11 13 9 28:20
5. Братислава 11 12 10 18:18
6. Жіденіце 11 12 10 17:28
7. С. К. Наход 11 10 12 23:23
8. Вікторія Жіжк. 12 9 13 26:24
9. С. Кладно 11 9 13 25:29

10. Вікторія-Пільз. 11 7 15 11 : 22
11. Морав. Славія 11 з • 19 11:3з
12. Русь 11 3 19 И : 46

Король умер-хай живе король
[Врешті гзісля 23 лот!
Швидке совгарство е подібно 

як довгодистансові біги, царством 
півночі. Зрівноважені, витривалі до 
систематичного довшого зусилля, 
зуміли північні народи зглибити 
давно тайну цих двох спортів і ство
рити своТ специфічні „школи“ тре- 
нінгу, масажу і само! тактики зма
гань. Школи, що вимагають від 
чоловіка аскези, праці й поту в- 
лродовж цілих років. — Та за те 
цовго складаний капітал видае в пі- 
знішому щедрі овочі. Нурмі, Тун- 
берг і Матізен — тому найкращі 

.докази. Інтересний е головно Маті
зен, що його рекорд пережив не 
менше двох десятків літ.

Недавно, принесла телеграма 
вістку з Даво-Швайцарія, де йшли 
совгові мистецтва Евроми, що фі- 
нець, Штаксруд, побив там світовий 
рекорд бігу на 1500 м, осягнувши 
час 2 мін. 14'9 сек. — Цей рекорд 
прогув би непомітно, як би не те, 
що попередній на тій відстані „про
жив" повних 23 років. Самособою 
це не давало спати молодшій гене- 
раці’і, що прийняла за звичку під- 
сміхатися з давніших рекордів, та 
називати тодішні змагання прохід- 
ками. Ишли атаки за атаками, били 
вже в самі брами рекорду, а самого 
його нё порушили.

Шукаемо людини.
Шукаемо то.і людини, що посміла 

поглузувати собі з двох генерацій 
й зганяти Тм сон з повік. €—! — 
Це Оскар Матізен, „король леду“, 
божище Норвегіі й ціло! Півночі. 
17 січня 1914 — отже на декілька 
місяців перед світовою війною, зама- 
хнувся і ,,здмухнув“ він чотири сві- 
тові рекорди: від 500 — 5000 метр.

10-кільометровий рекорд належав 
Матізенові ще з 1913 р. —так, що 
поза годинним бігом — усі рекорди 
були в жмені. Н потім не дивля- 
чися на війну — дальші тріюмфи. 
Лише рекорд на 5 км видер Штрем 
осягом 8:26:5. Дле це дрібниця. 
Мае ще стільки тих рекордів, — 
можна роздавати...

Зловився.
Мистецтва світу 1920 року пе

рервали нагло його каріеру. Про 
цей інцидент ходять ріжні чутки. 
На всякий випадок певне, що аме- 
риканці й сусідські конкурента „да
вали на акафист", щоб лише Маті- 
зена визбутися. Коли всі засоби до 
того завели, тоді американці вхо- 
пилися за найбільше переконливий, 
за... доляри. — Якийсь пан так за- 
хопився його Тздою, що зразу ви- 
тягнув 20.000 долярів і передав і'х 
Матізенові, забувши навіть сказати 
за що. Самособою тако! води на 
свій млин ждали здавна Матізенові 
вороги. Професіоналізм, афера, суд 
і досмертна дисквалівікація — усе 
пішло в американському темпі. — 
I від тоді наш „професіонал" не 
маючи жадних партнерів, бігав сам 
по леді, та змагався лише з... часом.

23 роки атаки.
Л потім пішли скажені атаки на 

Матізенові рекорди. Найперше па- 
де 10-кільометровий, далі 500 м 
і другі. Лише 1500 м не подаеться. 
Молода генерація кидае в бій най
кращі сили: Балянгруда, Тунберга, 
але все надаремне, Матізенова фор- 
теця певно стопъ. Починають пі- 
дозрівати, що Матізенові змірено 
недокладно час, що він як люди- 
на не міг такого доказати. /Зле самі 

в сво'Г слова не вірять. Бо знають, 
що Матізен геній леду й що в нього 
все можливе. — Молода генерація 
морськими бурунами далі вдаряе. 
Одлітають листки прогулих днів, 
місяців і літ. Урешті 23 роки атаки 
кінчаться здобуттям Матізенового 
Лльказару.

31. січня 1937 р. фінець, Штакс
руд побив останний рекорд Мані- 
зена, що прожив такий рекордовий 
вік. Час нового рекорду на 1000 м 
е 2:14’9 мін., отже на півтора се- 
кунди кращий від старого.

Умер король — хай живе 
король.

Радість з нового рекорду була 
така велика, що забуто про пять 
дальших рекордів, що впали тогож 
дня: феноменально! норвежки, пан- 
ни Шу - Нільсен (500 м — 46’4 сек, 
1000 м — 1 :38’8 мін., 3000 м — 5:29’6 
мін. і 5000 м — 9:28’3 мін.) і один 
на 500 м чоловіків, Енгнестангена 
(час: 42’3). I Усі гукнули: „Хай живе 
Штаксруд".... Хай живе новий ко
роль. Вчорашнього Матізена вже 
забули. Оскара Матізена, набіль- 
шого совгара всіх часів,

ЛЬВІВ, дня 2. II: 1937.
Богдан Син.

В неділю 31. I. подались уже гри 
за весняне мистецтво Італіі. Поки- 
що грала лише Больонія, що пе
ремогою над /Змброзіяною 1 : 0 вМі- 
ляні вийшла перед Ляціо на перше 
місце завдяки кращому відношенню 
воріт. Слід зазначити, що виграні 
змагання з Нмброзіяною в Міляні — 
це вже восьма перемога Больоні! 
в теперішніх мистецьких грах на 
чужих грищах. Н це те ж рекорд.

ТАБЕЛЯ 
осінних мистецтв ІталіТ.

((гляди СТ. 3.)
назва клюбу гор. пункт. відн. вор.

1. Ляціо 15 23 34 : 21
2. Больонія 15 21 23 : 12
3. Торіно 15 20 27 : 13
4. Ювентус 15 18 24 : 14
5. Міляно 15 18 17 : 15
6. Дженова 15 16 20 : 13
7. Фльорентіна 15 15 15 : 16
8. Барі 15 15 21 : 23
9. Люкезе 15 15 18 : 21

10. Амброзіяна 15 14 22 : 20
11. Рома 15 13 20 : 23
12. Напполі 15 12 18 : 20
13. Тріестіна 15 И 16 : 22
14. Сампіербадена 15 И 14 : 20
15. Новарра 15 9 25 : 40
16. /Злесандрія 15 9 8 : 29

Вилазьте шпаки
з чужих кишень

Шпаки назагал — моторна пти- 
ця: і і’сти з рук буде й ніде тобі 
неприемно'! несподіванки не зро- 
бить і загалом талановитий нарід. 
Здебільша — лінгвісти: два, три дні 
й шпак уже гукае чистою мовою 
(з узглядненням найновішого пра- 
вопису Огіенка): „Я тут". Одна ли
ше мінорна риса характеру — швид- 
ка асиміляція з оточенням. 1 тим 
наші шпаки сильно відрізняються 
від жидів. Бо коли, приміром, жида 
сховати в чужу кишеню, — то він 
там наробить такого репету,, що 
аж льорда Ротерміра чутно.йнаші 
шпаки сидять нишком по чужих 
кишенях і мовчать. 1 можете інколи 
весь день гукати, — а вони ні сло
ва. Чи ніяково і'м, що вони іменно 
шпаки, а не лебеді, чи що друге— 
це не відомо. В от те відомо, що 
така мовчанка нам загрозливо не
безпечна. Починаемо губити пев- 
ність до яко! птиці ми належимо, 
скільки нас — шпаків, де в чиі'х 
кишенях сидимо й т. п. Тому про- 
поную усім шпакам відгукнутися на 
гасло: де ти шпачку?

Поки-що витягаемо де-кількох 
з них, підглянених у чужих кишенях.

Лмитришин Зенон, Чувай — Пе- 
ремишль. Давніше — грач Беркута, 
потім необачно зловився. Чи на 
сільце, чи в сітку — невідомо. Бу
де й того, що зловлений. Солідний 
шпак — дві третині голів сам стріляе.

Яців — Польонія. Імя невідоме, 
натомість назвище всякому відоме. 
Злапався либонь тому, що повіль- 
ний. /Зле на воротах—другий Герліц.

Крук Зенон, Польонія — Варша
ва. Одинокий крук між шпаками. 
По масті — білий крук (бльондині). 
Колись грач Украі'ни, потім Лехи, 
потім знов мав бути в Укра’іні. Нле 
зловили заблудлі ловці з Варшави.

Білий, Лехія — Львів. Хоч на
звище те ж проситься докінчення : 
крук, — то проте Білий — шпак. 
Джентлмен і в ніс добре бе. Навіть 
Севериняка. Словом боксер. Ловить
ся на подвійну гарду.

Міколъко, Корона — Самбір. Ко
лись звався — Глухий. Потім злов- 
лено (не тямлю вже на сільце, де- 
клярацію, чи посаду...). Порадили 
перейначити прізвище. /Зле від то
го шпак зовсім оглух і тепер на 
жаден заклик не відгукнеться. Друга

Музика зза образів.
Легкоатлетичні мистецтва Поль- 

щі в перемиській галі вже прой- 
шли. „Весільна музика" це! імпрези 
вже не грае, а всеж вона стоі’ть 
ще в ухах. Понапихалася, говорячи 
нашим народним говором, поза 
образи, в кожний куток і те
пер оддае відгомоном назвищ, ося- 
гів і дрібних інцидентів, Хапаемо 
за гриву жменю !х, щоб потім, ча
сом, не втікли з памяти.

Біг $оо м жінок був найзажер- 
тішою конкуренцію жінок. Лице 
побідниці Новацко! на меті, —було 
ідеальним образом плястики змагу. 
Темпо бігу було таке гостре, що 
Качмарівна з Сяну не видержала 
й мусіла перервати біг. Це був чо- 
ловічий біг новітніх жінок.

Новацка (73. 3. С. — Вавшава), 
тріюмфаторка в бігу на 500 м, пе
реживала момент найбільшого на- 
пруження не в час бігу, а тоді, ко
ли розривала, телеграму адресовану 
до себе. /Зле окуляри швидко за- 
споко'іли познанянку: це було лише 
якесь запрошення на лещетарський 
курс.

Цейзікова (з д. Крбельска) була 
признана за „мадам легкоатлетич- 
них мистецтв" („міс“ — не можемо 
сказати, бо п. Цейзікова — вже 
мамуся). Вибивалася понад „онду- 
льовану" половину розкотистою 
фризурою, футром і першим місцем 

у кулі. Найклясичніший з клясичних 
профілів у галі, найсталевіші з ста- 
левих очі й найрухливіша з рухли- 
вих пань.

Вайсувна (Борута-Згеж) грала дві 
протилежні ролі. Одна Вайсувна, 
це та що сміяла навіть тоді, коли 
програе в кулі. Вона бродить по 
салі, вимахуе дітвацьки руками й 
ногами. — Ця Вайсувна в „пільот- 
ці“ і в штанях — комбінезоні. Ко
ли ж увечері викликувано пере- 
можців на поміст для відбірки над
город, тоді побачено другу Вай- 
сувну. Була в футрі, на чорно. Ли
ше з під капелюха—ясне пасмо ку- 
черів. Робила дуже поважне вра
жіння/Для ще більшого вражіння 
нарочито спізнилася, щоб за нею 
шукали. Самособою, були брава й 
багато влесливих генеральських 
слів.

Батюкувна, (Стшелец-Львів) як 
звичайно, суятилася сюди й туди щоб 
звернути увагу на себе, Всетаки 
увесь той „вітер", що його робила 
львівська змагунка і кирпатенький 
носик, справили на приявних менше 
вражіння ніж один фінал пятиде
сятки, де львовянка лише на фіні- 
шу віддала першенство Старушке- 
вічувній.

Старушкевічувна, (Г рудзьондз) 
побідниця в пятьдесятці, визначалася 

тендітними хлопячими рисами. На
віть з вигляду належало б п зара- 
хувати до „погано! половини/. /Зле 
за всі ці „недостач!" зреваншува- 
лася Старушкевічувна феноменаль- 
ним фінішом у 50-ці перемагаючи 
Батюкувну (Львів).

Любічувна (АЗС — Познань) бу
ла тою змагункою, що найбільше 
разів виступала до суддейського 
столика для відбірки надгороц. Де— 
далі публіка вітала виступ крихот- 
ного голубого конбінезону що-раз 
ряснішими оплесками, що вкінці 
перейшли в ураган, коли Любічу
вна зголошувалась в останне по 
надгороду за гінці 6X50. Це було 
признания малій познаняньці за !! 
працьовитість. Разом з Гофманом 
вибороли /ЗЗС-ові Познань дружи- 
нове мистецтво Польщі.

Славсъкий (Сян) був наймен- 
ше замітний змагун, коли йде про 
саморекляму. Натомість вислідами 
полишив за собою богато тузів, що 
на тренінгу махали перед публікою 
руками, ногами та безпереривно 
скидали — вбирали комбінезон.

Кусоцгнъскг, (Варшавянка) най- 
славетнійший польський спортсмен, 
повнив ту ролю на Перемиських 
Зімових Мистецтвах, що десерт в 
обіді. Ту й там иоказався, ту та там 
з кимось заговорив. Самособою най- 
більшою увагою обдаровувала пу
бліка його тренінгові біги й біг у 
штафеті 3X800. Тоді в галі стояв 

пекельний вереск, понад яким од- 
давало лише слово: „Куси, Куси 
(скорочене: Кусоціньскі). На загал 
справив вражіння дуже ввічливо й 
скромного чоловіка, щоладний слу
жити всякому, інформаціями.

Кухарскі (Полонъ Львів) нездій- 
снена олімпійська надія поляків у 
бігу на 800 м — просто антипод 
Кусоціньского під оглядом скром
ности та ввічливости. Зовсім не від- 
повідав на багато запитів цікаво! 
публики і відштовхував ловців 
автографів. /3 вже рекорд під тим 
оглядом поклав у час гінців 3X800. 
Тоді ті, що стояли ближче сіркового 
светру (Кухарского) могли почути 
прокльони вбік товарища з клюбу, 
Беняжа, з такими „побажаннями", 
що бідний Бснаж мав упасти трупом 
на місці. На щастя Беняж не впав, а 
Кухарскі полишив по собі славу 
доброго біжця, але поганого спор- 
товця.

Шнайдер (Полонъ, Катов иці) пе- 
реможець у скоці по жердці чару- 
вав публіку своею акробатикою. 
Спеціяльно в моменті переходу по
над лату випливав бравурно 20 до 
30 цм вгору й потім уже „непорочно" 
переплигував. 4 м осягнув нераз. 
/Зле тоді на стояках значилось 
370, 380, 385 — і 20—30 цм над- 
вишки пропадали намарне.

Іерутто (Варшавянка) одна з 
найбільших надій польсько! легко
атлетки розчарував публіку й... се-
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біда — осліп; на метчу Сяном 
рахуе ногу супротивника [за мяч, 
а мяч за ногу. і

Борделюк Юрко, Раз-два-тши — 
Станиславів, злапався над Бистри- 
цею, ще жовтодзюбом. Освоений 
шпак. На вечер випускають. Тоді 
грае в Проломі пінг-понг.

На цьому поки-що сьогоднішню 
серію заминаемо. Дальша галерія— 
в чергових числах.

Р. 5. 3 огляду на те, що кален- 
дар показуе сезон на шпаків, — 
просимо всіх наших ловців, співро- 
бітників і симпатиків подавати нам 
негайно звідомлення з життя й об- 
ставин зловлення усіх місцевих на
ших шпаків. Круки й друга птиця 
— не виключені. Лиш би певність, 
що наші.

Чи знаете, що;
С. К. Русь грала дня 24. I. 1937 

р. перші тренінгові змагання з Ч. 
С. К. — Ужгород і перемогла 2 : 1.

Кіш, репрезентаційний напасник 
Уйпешту мае вступити доС. К. Русь 
— Ужгород.

Спарта не дала ще жадно! від- 
!-'ѵ повіді на письмо Русі, що в ньому 

остання просить пересунути метч 
з дня 14. лютня ц. р. на пізніший 
термін.

Фріба знаменитий грач з Градец 
Кральове мае перейти жити в Уж
город та вступити в члени С. К. 
Русь.

Кобзар, наш галицький Кобзяр 
і наш львівський Гнот, служить те- 
пер так завзято при війську в Уж
город!, що навіть не знаходить ча
су в хату зайти.

Футдольна одинацятка Украіни 
тренуе пильно в галі „на Яблонов- 
скіх“ і готовиться сквапливо до се
зону, в якому жде Ті важна війна 
з Чарними.

Скрипій, гаківковий воротар У- 
кра'іни за сво’і стрейки на метчах 
I. дружини — вистрейкував два ро
ки внутрішньоі клюбовоі дискваліфі 
каціі,

Петрів Осип, один з найкращих 
футболістів Украіни за весь час Ті 
існування, напитав собі зімою 
контузі'і в коліні й е підстави по- 

боюватись за його участь у весня- 
них мистецтвах Окружноі Ліги.

уо футболістів У. С. К Ватра 
в Дрогобичі бере участь в зімовій 
підготові, зорганізованій Підкарпат- 
ською Підокругою.

Інж. Кіцила, відомий змагун 
Украіни й Сяну перебрав теоретич- 
ний вишкіл на зімовій заправі Під- 
карпатсько! Підокруги в Дрогобичі.

УСК Ватра в Дрогобичі, влаш- 
товуе внутрішній шаховий турнір 
за мистецтво Клюбу. Тепер йдуть 
кваліфікаційні три.

В шаховому метчу Дрогобич—Бо
рислав, що відбудеться цього місяця, 
барви Дрогобича репрезентувати- 
муть м. і. укра’і’нці Н. Кашуба, й М. 
Воробець (оба У. С. К. Ватра).

Дкібчук I. і Багриновсъкий II. 
два філяри станиславівського Про
лому, що через фатальні контузіі 
в мин. році не могли брати участи 
в мистецтвах кл. „А" — кінчать 
уже лікування й лагодяться на весну 
вийти „на зелену пашу“ разом зо 
своі’ми товарищами.

Г очесний Голова Руси, губерна
тор Прикарпаття, п. Константин 
Грабар дарував Клюбові з нагоди 
його Загальних Зборів 1000 ч. кор.

Карман, 26-літний змагун 111. Кер-у 
(Округи), Будапешт, — мае пове
сти цього року напад С. К. Руси.

Чесъка влада розвязала Украі’н- 
ську Пластову Команду на Закар- 
патті, мотивуючи свій кроктим, що 
украі’нські пластуни співали на пла
стовому джемборі 1936 р. (в Рому- 
ні!) украі'нський пластовий гимн, 
захоронений на Закарпатті.

[Й ГОЛОВНЯ СКЛАДНИЦЯ СПОРТОВА 
| ІВАН БОРИС, спадкосмці

поручав
всіляке приладдя до спортів

XII. Всесвітня Олімпіяда в Токіо за плечима! 
СПОРТОВЦІ СКЛЛДНЮТЬ СВО’І ДР1БНІ 
ОШДЦНОСТИ В ОДИНОКІЙ УКРН’ІНСЬКІЙ 

КНСІ ощндности, в

..утінсьній щддницг
в Перемишлі, Костюшка ч. 5.

ЧЕКОВЕ КОНТО 144, 755.
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У ЛЬВОВІ, ВУЛ. РУСЬКА ч. і 
а будете мати кожноТ хвилі готівку 
завупно лещетарського виряду та 
влаштуванья лещетарських мандрів

Одинока укра’інська переплетня ІВНН 
МНІВКН в Перемишлі, Гродськаі., ви- 
конуе роботи дешево й солідно.

Молоко, сметанку, кремівки, снр і масло та 
всяк! артнкули споживчі, поручас

ФІРМИ К. ЯРОШЕВИЧ
(Склеп Господ. - Молочарський) 
Нвремншль, Дворського 5.

СПОРТОВЦІ!
складайте постійносвоТ ощадно 

•сти тільки

ПЕРЕМИШЛЬ, 
Францішкансьна 16 
с к р. почт. 185. 

Шгрпя — ОКРЕМИЙ ВІДД1Л 
ь ь Л И при в у л. Торгов ни і 18а 

На бажання висилаемо даром п р і б к и 
(зразки) різних товарів Жадайте цінника.

СПОРТОВЦІ!
Ідучи за великим кличем

СВІЙ до свого

= ВЕЛИКИМ ВИБ1Р МИТЕРІЯЛІВ = 
_ У Р13НИХ КОЛІРНХ — Гнтункях — цінйх = 

НН СПОРТОВІ ВБРНННЯ ев з 

„ЕЯАНУФАКТУРІ“

О Ж 01Г А ) 
до I

КУПУЙТЕ ВСІ СПО
ЖИВЧІ ТО В АРІ НА
ПРОГУЛЬКИ і для 
Д О МАШНЬОГ О 

„ ГОСПОДАРСТВА ВИ
КЛЮЧНО У СКЛАДАХ

ШОІІОІ ТІРГОІЛІ

в чисто цинових тубах 

чистить і зберігае зуби

Дошатайтесь скрізь
виробів одноко! украі’нськоі’ 
кооперативній фабрики домі- 

шок до кави 
! ,шішт таг! 

I Львів, Богданівка ч. 30 »
цикорія і кава солодова „Л У И Г В 
підмінка до кави „П Р А ЖIН Г I

ДЕНТИСТ. ЗАВЕДЕНИЯ
І ■

ПЕРЕМИШЛЬ
вул. Францішкансьна 7

продукти

МД[ЛВ[ОЮ]І

Э

бе. При початкових скоках вгору 
не стартував, вигукував самопевно: 
„Вижей, вижей! (змагунові можно 
не скакати й ждати піднесення лати 
вище, коли він рахуе висоту за над- 
то малу). Та вже при першій спробі 
скоку лата впала на пісок скочні. 
Було трохи ніяково, але з бідою 
піпгло далі. Коли ж при висоті 
1.75’5 м., Герутто остатоьно відпав, 
був такий пригнічений, що до елі- 
мінаційно’і розгривки за дальші мі- 
сця в скоці не захотів ставати. 
В кулі програв теж, словом Пере- 
мишль „не вдався” Геруттові.

Слівак (Сокул-Мацсж — Львів) 
переможець з другого півфіналу 
пятьдесятки, після повторения цьо
го бігу (в якому відпав) був дуже 
пригноблений. На чиесь питания, 
чому програв (ргхеггп^І) відповів: 
„Мтіе ргхетхп^Іі”,—мене програли. 
Слід безсторонньо ствердити, що 
Слівак заслужив на фінал. Своі’м 
найкращим кроком подавав наді’і 
на перемогу в пятьдесятці. Тимча- 
сом повторений фінал відібрав йому 
не лише місце в фіналі, але й... 
10 зол. за програний протест.

Трояновскі II. (А. 3. С. — Варш.) 
третій в бігу на 50 м. чоловіків, був 
одним з найкраще збудованих спрін- 
терів і найбільших елегантів.

Гофман рарло (АЗС— Познань) 
перший в довгому скоці, показався 
найвсестороннішим і найкращим 
змагу ном мистецтв. Доходило до того, 
що не віддохнувши після одного 

„номеру”, мусів бігти на другий кі- 
нець галі, де його звав мегафон до 
друго! конкуренці’і. При відбірці на
город було ще гірше. Гофман пе- 
реплутав тоді себе з своі’м братом 
(що теж багато сказав за оба дні 
на перемиських мистецтвах), й вся
кий раз на заклик: „Гофман"! — 
виступав до столу. Нагород відніс 
до одягальні цілий оберемок’

Семковіч (Сокул—Манеж, Львів) 
був двійняком Герутта. Той же жи- 
рафин ріст таж худопарість і тіж 
сам! штайгерівські окуляри. Лише 
білі Семковичеві штани відрізняли- 
ся від чорних Геруттових. I ще одна 
різниця: Незамітний молодий Сем
ковіч лишив за собою славного Ге
рутта в скоці вгору.

Два клясичні зермансъкі типи 
репрезентували : Хмель (КПВ—Ка- 
товиці) й Шмід. Оба ясні, високі 
бльондини справляли премиле вра- 
жіння. Головно на панях публіки. 
Стартували в скоці вгору. Перший 
визначався найефектовнійшим сти
лем, другий клясичним лицем. По- 
разки обох любимців прийняла 
„вражливіша частина” зітханнями 
й „матко-божими” спочутливими 
поглядами.

Петкевіч, тренер Поль. Легко
атлетичного Союзу, що його свого 
часу самі поляки здискваліфікували 
на вічно, був одною з найменше 
помітних фігур галі. Сидів сам в 
в „вітрівці” й лёщетарський шапці, 
накинувши коца на плечі. Лише 

Кухарскі вдавався з ним у частіші 
гутірки. А той шепелявий бльондин 
у вітрівці був не хто інший як пе
реможець на 3000 м Нурмі, найбіль- 
шого спортовця всіх часів.

Стартер Трояновскі, (брат те- 
перішнього спрінтера) бувший ми- 
стець Польщі в бігу почерез плітки, 
був замітний не лише своім га- 
рольд-льойдівським видом (з га- 
рольд - льойдівськими окулярами), 
аде й... одним лише черевиком. За- 
мість другого була на хворій нозі 
грубезна ганчірна підміна. Самосо
бою за таких обставин мусіла ще 
бути й палиця. Коли п. Трояновскі 
сидів на стартерскій „амвоні”, нога 
й палиця безробітньо звисали. Всеж 
це була мала іронія: що найшвид- 
ших бігунів випускав стартер-„ін- 
валід”.

Майор Грос, (бувша футб. зірка 
варш. Польоні!) заповідач, був „най- 
голосніший” чоловік змагань. Про
сто тому, що весь час говорив у 
тубу. Иого читкий баритон бренів 
безпереривно й добігав до найдаль- 
ших закутин галі.

Кілъкадесятъ разів мусів пода
вати руку й гратулювати змагунам 
при роздачі надгород генерал Бо- 
рута-Спеховіч. Очевидно, що паням, 
зокрема ж — „вибраним" з них — 
впадалось ще не одне багатонадійне 
слівце.

„Гармоніка“ на салі відозвалась 
другого дня змагань, а слідом за тим 
„легко-атлетичне“ танго. На щастя 

майор Грос згромив грізного „звуко
вого конкурента11 й від тоді гармо- 
ніка грала лише „фамілійно, сво- 
Тм“. Спорт, танго співав увесь імпро- 
візований хор, натомість особи гра
ча не вдалосяствердити. На всякий 
раз показався він кращим „гармо- 
нікарем“ ніж легкоатлетом.

Неприявністъ Плавника й Ноі’ 
обнизили значно зацікавлення зма- 
ганнями. Інтересний двобій Кухар- 
фі - Но! в бігу на 3 км був би пе- 
вно загрів салю краще, як курна: 
піч. А Плавчик був би ще раз по
казав Перемишлеві, що йому на- 
лежить не лише рекорд у скоці 
в гору, але й у найповільнішому 
приготуванні до скоку.

Бідні комбінезони не зазнали ні 
хвилини спокою. Колірові „шарава— 
ри“ пань і панів працювали з до- 
кладністію й витривалістю вінд : 
вгору — вдолину, вдолину вгору. 
Трохи то тому, щоб не простудити 
мяснів, а трохи тому, що легко- 
атлетика — одинокий спорт, в якому 
можна багато разів одягатися й роз— 
дягатися. А це для декого — теж 
спорт.

Перемисъка публіка виявила ве
лике заінтересування й зрозуміння 
для змагань. На в^лицях можна бу
ло чути прим.: „Иди, глупа, — та 
твоя Вайсувна мусить мати мурова- 
ну трицятку“.

А деінде: „Що таке?... Мисте- 
цтва легкоатлстичні в галі ? Які 
мистецтва? Ах це либонь кінські 
перегони в „райтшулі 1“ — Знаю1!

Ц1ННИК ОГОЛОШЕНЬ:
Сторінка мае 4 оголошеневі шпальти, довжиною 420 I шириною 63 міліметрів кожня.
1 мм. одношпальтовий за редакційнним текстом зл. 0*30, 1 мм. одношпальт. у редакцій- 

ному тексті зл. 0 50, 1 мм. одношпальт. на 1-шій сторінці зл. 0 80.
За застереження місця платить замовляючий додатково 25 відсот. норм, ціни оголош.
Дрібні оголошення трирядкові по зл 2‘— від штуки; кожний дальший рядок по зл. 2*—

Цілорічна 
Піврічна 
Чвертьрічна .
В Нмериці
В Чехословаччині 
В інших краях

ПЕРЕДПЛНТН В КРАЮ:
. . зл. 8‘—

» 4*—
, • » 2*—
цілорічно 2 ам. дол. 
чвертьрічно 15 к. ч. 

м 3 зл.

Видае і за редакцію відповідае др. Куник Мирослав. 3 друкарні Поспішно! в Перемишлі».

066306


