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Saksanmaalta! 
Reinikka voitti Kimuran 
Suksi 66.40 
Vaalamo 45.07 ja 63.24 

Kerroimme jo vjime numerossamme 
Darmstadtin akateemisten maailman
mestaruuskilpailujen avajaisista sekä 
uintikilpailuista, joissa nuori hyppää
jämme Ilmari Niemeläinen kunnostau
tui saavuttaen kaksi kolmatta sijaa. 
Meidän kannaltamme tärkein ohjelman 
osa yleisurheilukilpailut, alkoi tors
taina. Meidän "kuusikkomme" tiedet
tiin saavan lujan vastuksen, oikeas
taan olivat voitontoiveet kylmästi nu
meroita harkitessa melkein olematto
mat. Saksallahan oli mahdollisuus 
koota ylioppilashakansa viimeistä 
miestä myöten ja niistä ei sillä ollut 
puutetta: Weimann, Sievert, Ladewig, 
Körnig, Krause y.m., joista useat Sak
san mestareita. Unkari ja Itävalta lä
hettivät myös monta ultraluokan mies
tä; Englanti lujan joukon, Italia sa
moin monia muita maita mainitse
matta. Japani oli kustantanut melkein 
järjestään kaikki parhaansa pitkälle 
matkalle. Uhkaavan vahvaa ulko-
maalaisjoukkoa vastaan saimme silti 
mobilisoiduksi melkein parhaan mah
dollisemme. Ylioppilaamme olivat en
nenkin ylittäneet itsensä vierailla 
mailla, joten elimme toivossa. 

He yllättivätkin itsensä ja meidät! 

E n s i m m ä i n e n pä ivä oli t y y n t ä 
m y r s k y n edellä. 

Torstai oli yleisurheilukilpailujen 
ensimmäinen päivä. Heti k u u l a n 
t y ö n n ö s s ä oli meidän poikiamme 
mukana. Yksimielisesti olivat lehdet 
ja yksityiset ennustaneet voittajaksi 
unkarilaista Daranyita, maaotteluvoit-
tajaa, joka on koko vuoden ollut ih
meen varma vaaksan verran yli 15 
metristä. Ennustelut eivät menneet
kään vikaan, sillä magyari voitti ko
measti melkein kolmen neljännesmet
rin etumatkalla työntäen omaa maan
sa ennätystä hipovan tuloksen 15.21. 
Saksalainen Sievert, myös maansa 
mestari, pelasti itselleen niukan toisen 
sijan tuloksella 14.52. Jenkki Ledy 
(14.49) ja irlantilainen moukarimies 

0'Callaghan (11.98) työnsivät i'ielä 
Viiriä (13.81) paremmin jättäen hSnet 
viidenneksi. Vaalamolle jäi vasta seit
semäs sija, sillä tshekki Chmelik voitti 
hänet vaivaisella sentillä pukaten 
13.64. 

Muut torstain kilpailut olivatkin kar
sintoja, naisten 100 metriä lukuunotta
matta, jonka saksatar Braumiiller 
voitti ajalla 13.0 jättäen taakseen viisi 
heimosisartaan. 1 5 0 0 m e t r i n a l 
k u k i l p a i l u s s a oli suomalainen 
Puukko mukana, juosten ensimmäises
sä erässä. Seura oli kuitenkin meikä
läiselle 5000 m:n erikoismiehelle liian 
lujaa; ennakkolaskelmissa yhdeksi 
voittajaehdokkaaksi mainittu italialai
nen Cerati voitti ajalla 4.03, toisena 
Saksan mestari Krause. Puukko oli 
viides, parikymmentä metriä voittajas-

TOLAMO, 
^-ottelun ylivoimainen voittaja. 

ta jälessä, joten hänen aikansa ei ole 
u(k:t hi!llumpi71ir3;l'.r— 4.13. Tbfneh 
erä oli helpompi, sen voitti ranskalai
nen Leduc 4.14, Rossin, Englanti, jää
dessä 5 m. — 1 0 0 m : n ensi erässä 
voitti KÖrnig 10.7; 2) Glaser, Itävalta, 
10.9. II erä: 1) Eldracher, Saksa; 2) 
Yorshijoka, Japani. I I I erä: 1) Saltz, 
Saksa; 2) Raggambi, Unkari. 110 m:n 
aitajuoksun ja 4X100 metrin viestin
juoksun alkuerät suoritettiin myös. 

Torstai meni siis suomalaisten osal
ta vallan rauhallisesti, ei nega- eikä 
positiivisia yllätyksiä. 

Tolamo isännöi ilottelussa, 
Perjantaipäivän oli meikäläisistä 

töissä vain joukkueen johtaja Tolamo. 
Hän otti myös johtaakseen 5-ottelua. 
Muukalaiset sanomalehdet eivät olleet 
ottaneet häntä ollenkaan lukuun voit
tajia arvaillessaan. Liettualainen Dim-
ze uhkasi niitten mukaan pahimmin 
saksmannien voittoa. Meidän miehem
me oli hyvässä vireessä, heitti keihäs
tä yllättävästi 57.54, hyppäsi pituutta 
701, heitti kiekkoa 35.11, mutta 200 
metriin meni aikaa 23 sek. Viimeksi-
mainittuun oli syynä kurja sää, joka 
pakoitti keskeyttämään koko homman, 
niin että viimeinen laji, 1500 m, jäi seu
raavaan päivään. Poikkinaisessa otte
lussa johti Tolamo 3242 pisteellä mel
kein sadan etumatkalla Dimzestä, seu
raavina Bacsalmasi, Ladewig ja Yoshi-
java. Huvin vuoksi mainittakoon, että 
ensimmäisissä tällaisissa kisoissa v. 
1927 oli voittotulos 3154 p. 

Tolamo otti ottelunsa ohella osaa p i-
t u u s h y p y n erikoiskilpailuun, viot-
ti siinä nilkkansa aika pahasti, mutta 
silti saavutti komean tuloksen 713. Se 
ei silti riittänyt kuin viidenteen tilaan. 
Oda oli päässyt oikeaan aikaan par
haaseen kuntoonsa ja voitti 730 hypyl
lä, heimoveli Balogh tuli toiseksi 726, 
Meier, saksmanni, ja Dimze voittivat 
Tolamon puolellatoista sentillä hypä
ten samalla tuloksen 714,5. Oshima oli 
kuudes 709.JMainio kilpailu. 

U0 metrin aidoissa oli taso heikko. 
Japanilainen tuttavamme Fujita voitti 
15.6; 2) Bow!er, Englanti 16.0; 3) No-
vasiemski, Puola 16.1; japanilainen 
Ivanaga ja Unkarin paras Boross oli
vat seuraavat. — 100 metrin loppukil
pailu oli melkein Körnigin näytös; 
hän voitti ajalla 10.6; 2) Eldracher, 
Saksa 10.9 rinnanmitan edellä unkari
laista Raggambia, seuraavat Glaser. 
Saltz ja Yoshijoka 

Lauantai —• kolme komeata 
suomalaisvoittoa. 

Kolmas päivä oli loistava päivä po
jillemme. Ensin ratkesi k o r k e u s 
h y p p y . Varma Reinikka valmisti 
jymy-yllätyksen selviytymällä aina en
nen suurhyppääjä Kimuraa joka kor
keudesta, jopa lopulta 190:stäkin. Vii
memainittu temppu vei japanilaiselta 
luonnon pois ja Reinikka sai yksin 
yrittää 192,5. Vähältä piti, ettei hän 
parantanut ennätystä, sillä rima putosi 
aivan kuin vahingossa ensi kerralla. 
Kimuran tulokseksi jäi 187. Seuraavis
ta sijoista kiisteltiin kauvan, kolman-

Aki ja Paavo 

kilpailivat lauantaina ja eilen Toi
jalassa Pohjois-Hämeen sk.-piirin 
viisiottelussa. Kumpainenkin suo
ritti vain neljä lajia jättäen 1,500 
m. juoksun Suomen mestaruuskil
pailujen jälkeen. Akin sarja nel
jässä lajissa: 100 m. 11,4, kuula 
13.59, korkeus 175, keihäs 57.78. 
Paavon vastaavat tulokset: 12,0 — 
14, 20 — 180 — 56.48. Aki on pis
teissä sen verran edellä, että pitää 
kutinsa, vaikka saisikin selkäänsä 
1,500:11a, mitä emme usko. 

3,000 m:n juoksun voitti Oriveden 
A. Kössi rankkasateessa ajalla 
8.54,3, N. Raukola 9.04,9, E. Pelto
nen 9.13,5, M. Lahdensuu 9.13,8 ja 
Väinö Sipilä 9.19,2. 
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neksi pääsi Ladevdg, Saksa, seuraa
vaksi saman maan kansalainen Bö-
»ving, vielä Dimzelläkin oli sama tulos 
kuin heillä 183,5. 

Tolamo suoritti ohjelmansa loppuun 
juosten 1300 m. 4.40,6 päästen kol
manneksi; ruotsalainen Hedberg voitti 
4.20; 2) Lade\vig 4.39. Koko ottelun 
ylivoimaiseksi voittajaksi tuli näin ol
le;. Tolamo 3.986,690; 2) Dimze 
3.762,377; 3) Ladevvig 3.724,277; 4) 
Bacsalmasi, Unkari 3.526,160; 5) Hed
berg 3.517,701. 

Nämä kaksi voittoa eivät kuitenkaan 
olleet kylliksi. Suurin yllätys oli vielä 
jälellä ja se tapahtui k i e k o s s a . Yl-
lätysmies ei ollut tavanmukainen Viiri, 
joka nyt sai tyytyä neljänteen sijaan, 
vaan Olli Vaalamo. Häntä sorrettiin 
alkukilpailussa mittaamalla noin 42.70 
heitto, paras, metriä huonommaksi. 
Loppukilpailuun hän silti pääsi ja 
kimpaantuneena veti heti ensi heiton 
voimalla ja kun onni oli myötä, niin 
tyyli ei pettänyt ja kiekko kaarsi ko
measti 45.07. Se leväytti muitten kil
pailijaan suut auki ja voitto oli hänen. 
Kesti Feldman, jonka yhteenottoa suo
malaisten kanssa on koko kesän ajan 
toivottu, tuli toiseksi 43.97; 3) Dara-
nyi 43.49; 4) Viiri 42.31; 5) VVanoucek, 
tshekki 42.27. 

N a i s t e n pituus- ja korkeushypyt 
voitti Fräulein Braumulhr tuloksin 
544 ja 156, joista jälkimäinen on maan 
ennätys, 

4 X 1 0 0 m e t r i n viestin voitti 
odotetusti Saksa (41.9) Japanin mel
kolailla ahdistaessa (42.4). Kolmas 
Unkari 43.0. — N.s. o l y m p i a l a i s -
v i e s t i (800, 400, 200, 200) oli vielä 
tiukempi: 1) Saksa 3.32,0; 2) Italia 
3.32,1; 3) Japani 3.33,3. — 4 0 0 m e t 
r i l l ä selvisi voittaja vasta kalkkivii
voilla: 1) Jackson, Engl. 49.5; 2) Moel-
ler, Saksa 49.6; 3) Molse, Irlanti 50.0. 
— 1 5 00 m: 1) Helps, Engl. 4.01,7; 2) 
Lcducq, Hanska 4.03,3; 3) Dahlström, 
Ruotsi 4.04,6. — 400 m:n aitajuoksun 
eriä voittivat englantilainen Simpson 
55.D ja USA:n Lincoln 56.8. 

Loistava loopu — _.k»ib?;»- _ 
triumfi. 

Eilispäivänä päättyivät ottelut ja 
Meidän osaltamme komeasti. — K e i 
h ä ä n h e i t t ä j ä m m e venyivät ki
reässä kilpailussa ihmeellisesti. Han-

, noverissa opiskeleva Suksi oli otettu 
laskelmissa mukaan kuudennen sijan 
mahdollisena anastajana, mutta hän 
otti ja voitti! Ei voittokaan niin mer
killinen ole, multa tulos 66.40,5! Hän 
heitti heti ensi heitollaan 66.40, paransi 
toisella 0,5 sm (saksalaiset ovat tark
koja), sitten alkoivat heitot huonota 
huononemistaan, loppukilpailussa 
»ie, olivat vain 58—56—53. Vaa
lamo, jolle kotimaassa on 55 m ollut 
tuskan ja vaivan takana sai heti ensi 
heitollaan oman ennätyksensä 63.24 ja 
jatkoi sitten alkukilpailussa 36—56 ja 
loppukilpailussa 59,5—5<"—55. Reinikka 
oli alkukilpailussa kolmas heittäen sar
jan 61—60,5—62.79. Ito, japanilainen, 
oli neljäntenä parhaalla tuloksellaan, 
"Weimann seuraavana 61.57 ja Sumiyos-
hi viimeisenä. Saksalainen yllätti vii
meistä edellisellään Vaalamon ja Su-
miyoshi teki sarjan 63.12—64 (yli)— 
61. Reinikka sai viimeisensä onnistu
maan loistavasti. Lopputulokset tässä 
mainiossa kiistassa olivat siis: 1) Suk
si 66.40,5; 2) Reinikka 65.11; 3) Wei-
snann, Saksa 64.28; 4) Vaalamo 63.24; 
6) Sumiyoshi 63.12; 6) Ito 62.02. — 
Maailmanmestarimaan kunnia oli pysy
tetty kirkkaana. 

5,0 0 0 m: 11 ä oli Puukko mukana. Hän 
sai ahertaa paljon johtajana, ruotsalai
sen Dahlströmin roikkuessa viimeiselle 
kierrokselle asti. Silloin D. lähti lu
jaa vauhtia johtoon Saksan toivo Schil-
ger kannoillaan. Puukko sai viimeksi
mainitun kierteessä kiinni ja voittikin 
liänet katkerassa loppusuoran ottelus
sa, mutta ruotsalaiselle hän ei voinut 
mitään. Dahlströmin aika 15.24,3; Puu
kon 15.27,3 ja Schilgerin, joka jäi vain 
pari metriä, 15.27,7. Italialainen Cerati 
/saapui maaliin 100 m jälessä ja englan-

ODA. 

tilainen Stubb, jonka piti olla kypsä 
13.10:een, 180 m. 

Muita lajeja ratkottiin myös, ilman 
suomalaisia. 4 00 m:n a i d a t voitti 
Simpson 54.2; 2) Lincoln 55.2; 3) de 
Negri, Italia 55.4; 4) Wegener, Sak
sa. 8 0 0 m e t r i ä oli kireä, mutta 
huonotuloksinen kilpailu: 1) Miiller, 
Saksa, 1.58,2; 2) Galtier, Ranska, 
1.58,3; 3) Danz, Saksa, 1.58,7; seuraa
vat Reutersvärd, Ruotsi, Tugnoli, Ita
lia ja Swerdtfeger, Saksa. 2 0 0 m voit
ti sprintterikuningas Körnig 21.5; 2) 
Eldracher, Saksa 21.9; 3) Nakajima, Ja
pani 22.0; 4) Engel, Tsh. Slov.; 5) Gla-
ser, Itäv.; 6) Voshijoka. 4X4 0 0 m 
v i e s t i oli Ranskan saalis maini
olla ajalla 3.19,6; 2) Saksa 3.22,4; ' ) 
Italia 3.22,5; 4) Englanti; 5) Unkari; 
6) Sveitsi. S e i v ä s h y p y s s ä oli 
japanilainen Nishida yhä vuorenvarma 
ja voitti ylivoimaisesti hypäten 411; 
2) Mochijuki, Japani 380; 3) Kiraly, 
Unkari 370; 4) Oda, Japani 360 (uus. 
370); 5) Stechemesser, Saksa 360; 6) 
Heller, Itävalta 360. 

Yleisurl»:,.un lopulliset pisteet osoit
tavat Suomen kuuder, miehen pysty-
i' -i hankkimaan maali --en komean kol
mannen sijan: 1) Saksa 113 p.; 2) Ja
pani 62; 3) Tuomi 44; 4) Unkari 40; 5) 
Rans-r. 36; 6) Italia 30. 

Darmstadtissa 
riemuitaan! 

SicUii olevat akateemikkomme nimit
täin ovat niin iloisia kuin nuoret yli
oppilaat sainkin voivat olla eikä se ole 
vähän. Mekin saimme eilen illalla 
haulla heiilän ilonjntoaan, sillä jutte
limme tunnin neljänneksen Ilmari Rei
nikan kanssa. Huusimme äänemme 
käheäksi, sillä Saksan sydämeen ei 
täältä vallan kuiskaukset kuulu. 

Reinikka ei tyytynyt vain kiittä
mään onnitteluista, vaan pakinoi kii
reessä yhtä ja toista edesottamuksis
taan. Keihäänheitto oli tuoreimjHina 
mielessä. Se oli ollut ainut laatuisen 
loistava Mlpathi, niin suomalaiskan-
nalta kuin muutenkin. 10 miestä heitti 
yli 00 m. Hyviin tuloksiin pääsemistä 
auttoi se, että vallitseva tuuli ei pääs
syt suojaavien puitten vuoksi heitto
paikalla tuntumaan. Päinvasteiisesti 
vaikutti alku- ja loppukilpailujen vä
lillä suoritettu paraatimarssi. Kaikki 
osanottajat marssivat klo i:n tienoissa 
urheilupukineissaan kentälle lippuineen 
ja saivat puolisen tuntia kuunnella 
saksan- ja ranskankielisiä korulauseita. 
Arvaahan sen, että moinen seisoa tol
jottaminen kelteisillään kangisti; se 
näkyy selvästi esim. Suksen loppukil-
pailusarjnsta. Hän rupesi kylläkin 
h]mksi aristelemaan aikoinaan vioit
tunutta käsivarttaan. Reinikka sai vii
meisessä heitossaan vedon mainiosti 
loppuun asti suoritetuksi, niin että 
oikein ky ii n iir päässä tuntui. Suomalai
silla keikiiiltii poikamme heittivät ja 

Peltzer sai kultakellon 
ja Wichmann jäi kolmanneksi 1500 tmlli 

Saksan mestaruuskisoissa. 

Saksan yleisurheilumestaruuskilpai
lujen, joista jo olemme kertoneet lyhy
käisiä voittotuloksia, huomattavimmak
si tapaukseksi jäi niiden vetonumeron, 
Otto Peltzerin kilpakielto.' Saksan 
urheiluliitto on koettanut parhaansa 
mukaan selvitellä juoksijatohtorinsa 
Australian y.m. maapallonkiertomatko-
ja, saamatta kuitenkaan tohtorilta 
itseltään apua. Peltzer on päinvastoin 
tuittupäisesti kieltäytynyt kaikista neu
votteluista. Hänet oli kutsuttu mesta
ruuskilpailujen aattopäiväksi urheilu
liiton "korkean raadin" eteen ja hän 
olisi todennäköisesti saanut siellä katu
vaisena syntisenä anteeksi, mutta kun 
Peltzeriä ei kuulunutkaan tutkintoon, 
kimmastuivat tuomarit ja naulasivat 
.' iinä silmänräpäyksessä tohtorilleen 
pannajulistuksen määräämättömäksi 
ajaksi. Peltzeriä ei senvuoksi nähty 800 
m:llä kovistamassa mestaruutta titte
lin puolustajalta Fred. Mailerilta, joka 
nytkin voitti, vaikka kireän kamppai
lun jälkeen. 

Näissä mestaruuskisoissa ei saavu
tettu yhtään uutta Saksan ennätystä, 
mihin oli osittain syynä sadesää. Yleis
taso oli kuitenkin korkea pitkin linjaa 
ja kamppailut mestaruuksista melkein 
joka lajissa äärimmäisen kireät. Esi
merkkinä tason korkeudesta mainitta
koon, että Purjeen voittaja VVichmann 
jäi 1,500 metrin loppukilpailussa kol
manneksi. W. lähti matkaan liian voi
tonvarmana, tyytyi taktikoimaan ja 
luotti loppukiriinsä, joka ei sitten kes
tänytkään rillisilmäisen Krausen ja 

samoin japanilaiset. Saksalaisten kei
hästä kokeili Reinikka loppukilpailun 
toisella heitolla, muttei saanut kuutta-
kymmen täkään. 

..Korkeushypyn muistelmina kertoi 
voittaja, että hän pääsi joka korkeu
desta ensi hypyllään, kunnes tuli loppu. 
187 meni vielä tyylipuhtaasti, mutta 
190 pelkällä riuskuudclla. Tyylissä oli 
vielä paljon vikaa, ponnistus tapahtui 
selkäkenossa ja ylimeno melkein voi-
mistt-hihyppu^ . *>-lkä rimaan päin. 
t onnisiuhstsb,. uun pyrki Kimaralta 
Lahlisc7i myötävaikutuksella ojypi-
maansa niksiä sovelluttamaan. Oikea 
juika on ennen rasemmtUla ponnista
mista lyötävä suorana kantapää edellä 
maalian, ei kuitenkaan jarruttaen, vaan 
päinvastoin eteen- ja ylöspäin vivulen. 
Kun huomautimme, että joka hyppy
hän on hänellä erityylinen ilmalennon 
puolesta, vastasi ennätysmies vain: 
"Ylimenohan se pääasia on; kun riman 
iniälle on päässyt, niin on tehtävä kul
loinkin ne temput ja käännökset, mitkä 
tuntuvat olevan tarpeen. Tyylin, orja 
ei tule olla." Kimuraan oli Reinikan 
reima meininki vaikuttanut silminnäh
den häiritsevästi. 

Järjestelyjä ci haastateltavamme 
ehtinyt kiittää, muttei moittinutkaan. 
Kiekonheittopaikka oli vain ollut peh
meä, sillä se oli tehty vasta edellisenä 
puivana. 

Kun Reinikka juuri oli selviytynyt 
korkeushypystä huomasi hän tulistu
neen Vaalamon kiekon olevan teke
mässä komeata voittokaarta, eikä. hän 
turhia hillinnyt itseään, vaan. kiljaisi 
riemusta, niin että itsekin säikähti. 

Juttelumme aikana olivat muut pojat 
lähteneet palkintojen jakoon, (Suksi 
saa kuulemma niin raskaan pytyn, 
ettei kantaa jaksa) jonne Ilmarikin 
kiirehti terveisensä kotimaahan sano
maan pyydettyään. 

Kuusikko tekee huvimatkan voitto
jaan juhliakseen vanhaan Heidelbergiin 
ja lähtee paluumatkalle keskiviikkona. 
Suomeen he saapuvat perjantaina 
A riadnella maailmanmestariampujain 
kanssa. Laivarantaan silloin! 

O de. 

Helsinki, Siltasaarenkatu 12. 
Puh. 72 047. 

kaikkien aikojen tarkkuuskello. 
Meillä on hyvin kijiteltu valikoima. 

U. KOSKEMRANTA 
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE 

uuden kyvyn, Neun (nimikin merkitsee 
uutta) ryntäyksille. Krause katkaisi 
nauhan ajassa 4.03, Neu 4.03,1 ja VVieh-
mann 4.04,6. 

Pikamatkat olivat loistokilpailuja. 
100 metrillä karsittiin jo alkuerissä 
kuuluisuuksia, m.m. Salz. Erien voit
tajat Körnig, Jonath, Borchmeyer, 
Geerling ja Eldracher. Ensimmäisessä 
välierässä karsivat Borchmeyer ja 
Eldracher Schlössken, toisen erän uh
reiksi joutuivat m.nv. Schuller ja Malitz 
jäätyään hivenen Jonathista ja Geer-
lingistä Kolmannessa erässä hoiteli 
Körnig ohjia Gillmeisterin tullessa toi
seksi. Loppukilpailussa oli Körnig sel
västi parempi, mutta Jonath ja Geer
ling tulivat maaliin niin yhtaikaa, että 
vasta pohdinnan jälkeen saatiin Jo
nath toiseksi. He olivat n. 80 senttiä 
Kömigistä jälessä. Eldracher, jolla oli 
viime vuonna paras tulos maailmassa, 
oli viimeinen loppuerässä. 

200 metrin kilpailu oli myös mainio. 
Sen näkee parhaiten loppuerän ajoista, 
jotka olivat: Körning 21,0, Geerling 
21,2, Borchmeyer 21,5, Schuller 21,9, 
Metzner 21,9, Möller 22,1. 

400 m:llä samoin kireätä: Kisters 
49,5, Schmidt 49,6, Miiller 49,6, Bittner 
49,8. Buchner ei liikarasituksen vuok
si — matkustellut paljon ulkomailla 
kilpailemassa — voinut ottaa osaa. 

Saksan mestaruuskilpailuissa on oh
jelmassa myös täysi maraton. 43 juok
sijaa otti osaa ja voiton peri Geissler 
ajalla 2.50.21,2. VVanderer tuli toiseksi 
2.52.44,9 ja Jäckel kolmanneksi 
2.53.35,6. Muilta meni yli 3 tuntia. 
Voittaja juoksi alun varovasti ja oli 
vielä 30 km:I!ä kolmas. 

* 

Suomen yleisurheilumestaruus» 
kilpailut Tampereella t.k. 

16 ja 17 pnä. 
Ennakkotietoja ja määräyksiä. 

Tampereen Pyrintö, joka tänä vuon
na järjestää maamme arvokkaimmat 
mestaruuskilpailut, on saanut alku
valmistelut jo selviksi ja antaa kil
pailuista seuraavia ennakkotietoja ja 
määräyksiä: 

Rautatiealennus. 
Rautatiehallitus on myöntänyt mes

taruuskilpailujen osanottajille ja toi
mihenkilöille 25 % rautatiealennuk-
sen. Osanottotodistus annetaan asian
omaisille majoituspaikassa Emmauk
sessa samalla kertaa kuin muutkin 
kilpailuja koskevat tiedonannot lopul
lisesti annetaan. 

Todistus oikeuttaa paluumatkalla 
ostamaan rautatielipun 50 ':'< alen
nuksella. 

Sanomalehtimies paikal. 

Koska katsomoon voidaan sijoittaa 
ainoastaan rajoitettu määrä sanoma-
lehtimiespaikkoja, on seuran johto 
päättänyt ettji asianomaisten lehtien, 
jotka haluavat saada oman edustajan
sa kilpailulta seuraamaan, on anotta
va edustajalleen pääsylippuja t.k. 13 
päivään mennessä. Sanomalehtimies-
aitiossa on puhelin ja seura asettaa 
tarpeellisen määrän juoksupoikia ss.-
nomalehtimiesten käytettäväksi. Seu
ran sanomalehtisihteeri toimittaa täy
dellisen tulosluettelon sanomalehtiai-
tioon jokaisen kilpailun jälkeen. Jos 
anomuksia saapuu liian paljon, on 
seura pakoitettu omavaltaisesti päät
tämään. mitkä lehdet saavat paikat. 
Hvväksytyille lehdille lähetetäär 
asianmukainen pääsy kortti, joka yk
sinomaan oikeuttaa . sanoma] ehti-
aitioon. 

Valokuvaus urheilukentällä. 
Jottei urheilukentälle syntyisi häi

riöitä, mikä haittaisi kilpailujen 
kulkua sekä olisi esteenä yleisön 
näköalalle, tullaan valokuvaajien 
lukumäärää myöskin rajoittamaan. 
Valokuvaoikeutta on myöskin anot
tava t. k. 13 päivään mennessä. 
Etuoikeus on paikkakunnan omilla 
lehdillä, maan urheilulehdillä ja pää
kaupungin päiväleridillä. 

Elävienkuvien ottaminen. 

Elävienkuvien otto on sallittua, 
mutta hälukkaitten on pyydettäpä lu
paa kirjallisesti ennen t.k. 13 päivää 

Pääsylippujen ennakkomyynti. 

Pääsylippuja myydään W:m Sarnl-
berg O.Y:n urheilukaupassa (n imi huu
to). Istumapaikoista on osa katoksel-
lisessa katsomossa ja osa kentän ym-
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Leikillinen 
ratamestari 

Papulassa. 
Mittasi kalkkiviivat siten, 
että Matin 71.57 näytti 
maailmanennätykseltä. 

Matti heitti perjantaina koi* 
masti yli 70! 

Maili oli vihainen, 
Viipurin Urheilijain perjantaisissa 

keihäskilpailuissa, jotka oli järjestetty 
maailmanmestari-Matin vastaanotta-
jaisiksi, oli kutsuvieraana myös Isä-
Järvinen, joka näki nyt ensikerran 
nuorimman poikansa heittävän yli 70 
m. Yleisö tervehti lämpimästi Mattia 
keihäänheiton alkaessa ja kohotti hä
nen isälleen kuusikertaisen eläköön-
huudon. Matti oli itsekin juhlatuulel
la ja heitti heti ensi yrityksellä kei
häänsä yli maailmanennätysmerkin. 
Riemu oli suuri, kun kuuluttaja ilmoit
ti 72.53, mutta pettymys sitä suurem
pi tarkistusmittauksen jälkeen, jolloin 
havaittiin, että ratamestari oli mitan
nut 70 metrin kalkkiviivan metriä liian 
lähelle. Virallinen mittaus antoi tä
ten tulokseksi >vain» 71.57. Matti heit
ti muuten kolmasti yli 70 metrin an
taen siten oivan näytteen ennätysvar-
muudestaan. Eipä liene ihme, vaikka 
hän Tampereella mestaruuskilpailuis
sa tekisi uuden ennätyksen. Mutta ol
koot Pyynikin ratamestarit vakavam
pia kuin Papulan. Maailmanennätyk
sillä ei saa leikitellä, mestari voi suut
tua. 

Nummi tuli toiseksi, mutta hermot 
pettivät viitisen -metriä yksinheitto-
kunnosta Matin seurassa. Yli 00 m. 
sentään lensi keppi. Inkinen jäi 7 
senttiä »tipalle>. 

Keihäänheiton tulokset olivat: 1) 
Matti Järvinen, VU 71.57 (uusi Viipu
rin piirin ennätys, joka on ennätys se
kin); 2) H. Nummi, VU 61.51; 3) K. 
Inkinen, VU 59.93; 4) P. Saarijärvi, 
Käkisalmen Käenpojat 58.47. 

Muissa lajeissa olivat tulokset: 
4 X 1 0 0 m e t r i n v i e s t i : 1) Viip. 

Urheilijain kaupunkijoukkue 45,3; 2) 
VU:n leirijoukkue 45,6; 3) Viip. Kisa-
veikot 46,6. 

M o u k a r i n h e i t t o : 1) J. Silta
nen, VU 44,17; 2) V. Kotro, VU 43,69. 

8 0 0 m e t r i n t u l o s r a j a j u o k-

oärillä. Pääsylippujen hinnat ovat 
Smk. 25:— ja 20:— istumaan ja Smk. 
10:— seisomaan. Kaikk! istumapaikat 
!>vat numeroituja. 

Koska istumapaikkoja voidaan jär
jestää ainoastaan vähän yli 2,000, ke-
hoittaa seura halukkaita kylliksi ajois
sa ostamaan itselleen paikat. Ne tu
levat varmasti loppumaan kesken. Ti
lauksia vierailta paikkakunnilta ei 
oteta vastaan, elleivät rahat seuraa 
mukana. Pyydettäessä lähetetään pää
syliput tilaajille postitse. 

Majoitus. 
Urheilijoille on seura järjestänyt jo 

majoituksen kaupungin hotelleihin. 
Lisäksi koettaa seura hankkia majoi
tuksen niille vieraspaikkakuntalaisille, 
jotka sitä erikoisesti pyytävät. 

Urheilukeplän valmistelutyöt. 
Urheilukentän valmistelutyöt ovat 

Jo käynnissä ja tullaan m.m. heitto
ja hyppypaikat valmistamaan osaksi 
uusiin kohtiin Hugo Lahtisen valvon
nan alaisina 

s u : 1) A. Davidsson, Uuraan Urheili
jat 2.06,2; 2) T. Liikka, V^hvialan 
Kiista, sama aika; 3) A. Latvareinik-
ka, Kurikan Ryhti 2.09. 

P i t u u s h y p p y : 1) K. Kylälä, 
Viip. NMKY 6,85; 2) A. Laine, Kelk-
kalan Kisailijat 6,80; 3) E. Sihvonen, 
VU 6,75. 

1 .500 m e t r i n j u o k s u : 1) E. 
Purho, VU 4.69; 2) A. Orimus, VU 
4.15,2; 3) A. Sunimento, VU 4.17,6. 

1 0 0 m e t r i n j u o k s u : 1) R. Mat
tila, VU 11,2; 2) K. Kylälä 1,25 m jä-
lessä; 3) J. Huhta, HKV 1,50 m jälessä. 

5 , 0 0 0 m e t r i n j u o k s u : 1) I. 
Kuokka, VU 15.46,6; 2) T. Uronen, sa
ma seura 16.15,8; 3) A. Männistö, sa
ma seura, 16.27,4. 

K o r k e u s h y p p y : 1) V. Rinne, 
Terijoen Kiisto 175; 2) L. Rääkköläi-
nen, VU 175; 3) E. Inkinen, VU 158. 

4 00 m e t r i n j u ok s u: 1) J. Huh
ta 51; 2) V. Gourewitsch, VU 52,6; 3) 
B. Alajääski, VU 52,8. 

K u u l a n t y ö n t ö : 1) V. Kotro 
13,05; 2) Y. Ojala, VU 12,98; 3) V. 
Rinne 12,45. 

K o l m i l o i k k a : 1) V. Rinne 14,16, 
(uusi piiriennätys); 2) K. Kylälä 13,66; 
3) E. Sihvonen 13,51. 

Yleisöä o'.i kilpailuja seuraamassa 
noin 2,000 henkilöä ja olivat sääsuh-
teet suotuisat. 

* 

Koponen 11.0 
H:gin piirin mesi. kilpailuissa. 

SVUL:n Helsingin piirin mestaruus
kilpailuja torstaina jatkettaessa olisi 
yleisö saanut nähdä, jos olisi paikalle 
tullut, muutamia tiukkoja kilpailuja. 
Sellainen oli ensiksikin 100 m, jossa 
Koponen ei saanut edes metrin eroa 
syntymään V. Mattilasta. 400 m voitti 
kyllä helposti Huhta, mutta Mattilan 
veljekset pinnivät viimeisensä Väiskin 
voittaessa omalla ennätysajallaan. 
1,500 m:llä sai Aakkula johtaa pari 
kierrosta, mutta sitten lähti Iso-Hollo 
y.. veti väkisin eroon tiheällä tahdil
laan. Seiväshypyssä vaihtui taas mes
tari pitkän uusinnan peristä, jossa 
malmilainen tulokas Lindgren voitti. 
Lindstedt osoitti mestaruuskilpailujen 
lähenemisen vaikuttaneen piristävästi 
hänen kuntoonsa, tulos jäi silti vaati
mattomaksi. Koutonen kilpaili ensi ker-
raTi raskaassa moukarissa ja saavutii 
kahdella pyöräyksellä melkoisen tulok
sen. Lybäck otteli yksinään, paras tu
los 1,500 m 4.41. 

Tulokset: 
100 m: 1) E. Koponen, HKV 11.0; 

2) V. Mattila, HKV 75 sm; 3) U. Vah-
tera, HKV 2 m. 

400 m: 1) J . Huhta, HKV 50.8; 2) V. 
Mattila 51.5; S) N. Mattila, HKV 52.2. 

1,500 m: 1) V. Iso-Hollo, Toverit 
4.06,5; 2) V. Aakkula, HKV 4.11,7; 3) 
O. Hongisto, HKV 4.13,7. 

10,000 m: 1) L. Kauppinen, Toverit 
32.08,1; 2) F . Lahti, Toverit 33.29,7; 3) 
H. Peltonen, Toverit 35.12,9. 

110 m aidat: 1) K. Kotkas, Toverit 
18.7; 2) A. Kuula, Toverit 20.4. 

Seiväshyppy: 1) V. Lindgren, Malmin 
Ponnistajat 340; 2) M. Suckman, HKV 
340; 3) J. Ruoho, HKV 340. 

Kolmiloikka: 1) O. Lohikoski, NMKY 
13.83. 

Kiekonheitto: 1) L. Lindstedt, MP 
42.13; 2)H. Torpo, HKV 40.60; 3) V 
Niittymaa, HKV 39.70. 

Keihäänheitto: 1) P. Bauer, Toverit 
61.89; 2) P. Johansson, HKV 59.91; 3) 
K. Ackren, HKV 51.65. 

Moukarinheitto: 1) . A. Koutonen, 
HKV 41.06; 2) O. Pellinen, HKV 30.07; 
3) V. Niittymaa 29.96. 

5-ottelu: J. Lybäck, HH. 

1912—1930. 
Tulosten vertailua. 

Tukholman kisoja rummutettaessa 
mainittiin pari kertaa Tukholman 
olympialaiset, nuo juhlakilpailut, jotka 
vihkivät Stadionin ja ovat Ruotsin ur
heilijain maineen perustana. Lu
vattiin, että näistä Tukivoiman ki
soista oli tuleva niitten juhlien 
jälkeen suurimmat ja komeimmat. 
Lupaus täytettiin myös. Loistotulok-
sia saavutettiin ja mitä jännittävim-
piä otteluja käytiin, niinkuin selos-
tuksistamme on näkynyt. 

Oikeudenmukaista urheilijain suori
tusten Vertailua ei näiden tapausten 
välillä voida suuren aikaeron takia 
suorittaa. Toisessa tilaisuudessa olivat 
koolla kaikki mahdolliset maailman 
urheilutähdet, toiseen taas oli kutsuttu 
vain muutamia harvoja parhaita, to
sin melko monesta maasta. Sitäpaitsi 
on urheilussa menty vuosi vuodelta 
jättiläisaskelin eteenpäin, mikä seikka 
on omiaan korostamaan kysymyksessä 
olevaa eroa. 

Vertailu on silti mielenkiintoinen, 
vaikkei se olekaan oikeudenmukainen. 
Se osoittaa, miten korkea faso oli jo 
v. 1912, jota voidaan pitää urheilun 
keski- ja uudenajan taitekohtana; 
vanhan ajan voitaneen katsoa päätty
neen Ateenan kisain vuonna, 1906. 

&M*A 

HU:n uintiennätyskokeiden urheilul
linen tulos oli neljä Suomen ennätystä, 
joista kaksi pohjoismaista ja yksi jo 
lupaavan lähellä maailmanennätystä. 
Taloudellinen tulos oli 200 markka» 
"Kainojen köyhien kilpailut". 

Eeingoldt pääsi paljon likemmäksi 
maailmanennätystä kuin Tiilikainen, 
mutta jälkimäisen saavutus tuntui 
sittenkin innostavammalta. Rintaui
marien piiri on paljon suljetumpi kuin 
vapaauimarien. Rintauintiennätyksiä 
ei alaspaineta sellaisella mies- ja nais
voimalla kuin vapaauinnin. Uidessaan 
matkan ensi puoliskon 7 sek. hitaam
min kuin toisen (11.06—10.59) osoitti 
Tiilikainen sitäpaitsi, ettei hän uinut 
kykynsä mukaista 1500 metriään. Pa
ras mahdollinen tulos tulee tasaisesti 
väsyen eikä siten, että lopussa on Iii— 
kavarastoa kiriin. Tiilikainen ei kai 
oikein luottanut kestävyyteensä enna
kolta ja sen vuoksi hän pisteli sääs
tellen 1000 metrin toiselle puolelle 
"heräten" vasta viimeisellä 400 m:llä, 
joka meni 5.49:ssä. 

1000 metrin väliaika — 14.47,3 — 
joka on nyt taas ensi kertaan asti 
Suomen ennätys, saa silloin Pekalta 
puolen minuutin putsauksen. Jos nyt
kin lasketaan yhteen ensimmäinen ja 
viimeinen 500, niin tulee ajaksi 14.36,9. 

Kirikellovaatimus on 21.30 ja sen 
saa uida 25 m:n radalla siitä huoli
matta, että ennätykseen vaaditaan 50 
metrin rataa. Kun Pekka on tunnetusti 
hyvä kääntyjä, ei ole ollenkaan ihme, 
vaikka raja rikkoutuisi heti sillä kons
tilla. Tiitisen tai jonkin ulkolaisen seu
rassa se menisi pitkälläkin radalla. 
Eikö HU uskaltaisi kutsua Unkarin 
"Pekkaa", O. Halasya, jolla on maan
sa ennätykset tiilikaismatkoilla (400 
m. 5.16, 500 m. 6.54 ja 1500 m. 21.35.8). 
tänne veljesmaahan kilpailemaan? 

Taitaa olla liian rohkea ajatus 209 
markan sisääntuloille. 

* 

Jospa sitten taas suutari menisi 
omaan lestiinsä. Tampere, Suomen 
suurkisat, mestaruuskilpailut, Kalevan-
malja-kilpailut, tämän ja ensi viikon 
puheenaihe. 

Tampere on keskeisen asemansa 
vuoksi koonnut mestaruuskilpailuihin 
kahdella viime kerralla (1926 ja 1917) 
runsaammin valiomiehiä kuin muut 
mestaruuspaikat (ehkä sentään vuoden 
1927 Turkua ja viime vuoden Viipuria 
voidaan rinnastaa kenkäkaupunkiin). 
Odottaa sopii, että siellä nytkin näh
dään huiput melkein poikkeuksetta. 

• 

Erikoisen hartaan hengen antanee 
kilpailuille tällä kertaa kahden nuoren 
maailmanmestariveljeksen — Akin ja 
Matin — mukanaolo. Tampereen omia 
poikia kumpikin, joskin Matti tä t» 
nykyä vieraissa väreissä esiintyen. 

-» 

Muita kohokohtia Tampereella: 1) 
Matti, Penttilä. Liettu, Nummi, R e -
nkka, Sippala, Bauer, Palonen j . n . e , 
toisin sanoen koko seitsen- ja kuus-
kymppisten kaarti keskellä kenttää kei
hästämässä. Kaksi maailmanennätys. 
miestä heittämässä, kolmas (Urh-» 
Peltonen) todennäköisesti mittanauhan 
päässä. 

2) 5000 m., joka on jo useana vuon
na ollut mestaruuskilpailujemme loisto-
numero. Korskea Virtanen, raisu Iso-
Hollo, vaaniva Loukola, varovainen 
Posti, ".iuoksukone" Toivonen, yllätys
valmiit Kinnunen, Tuominen ja Kössi 
j . n. e. Kymmenknnnalla mahdollisuuk
sia neljännestunnin rikoiltaan. Vahin
ko vain, että Lehtinen, keväiden ilmes
tys, on taas juoksukyvytön. Sitii poikaa 
olisi juuri kaikkein kipeimmin kaivattu 
Virtasen seuraan. 

S i m e o n ! . 

Allaolevasta taulukosta huomataan, 
että nykyiset tähdet saavuttivat vain 
viidessä lajissa seitsemästätoista v:n 
1912 aikaisia "osi-isiään" paremman 
tuloksen. Kahdessa lajissa lyötiin 1912 
miehet perinpohjin, seiväshypyssä ja 
keihäänheitossa. Suurimmaksi osaksi 
tämä johtuu siitä, että näiden moni
mutkaisten lajien tekniikassa on pääs
ty erikoisen pitkälle; myös merkitsee 
tietenkin paljon, että juuri Matti Jär
vinen, maailman kieltämättä paras 
keihäri, ja amerikkalainen Warne oli
vat saapuneet Tukholmaan, jälkimäi
nen näytti ennätystä yrittäessään, et
tei häntä parempaa tällä hetkellä 
liene. 

Juoksuissa ovat Götan miehet ala
kynnessä. Körnigin ylivoimaisuus 100 
metrillä on kyllä punnus, mutta Lip-
pincott voitti yhden alkueristä ajalla 
10,6, joten ero ei sittenkään ole niin 
merkillinen. Juoksujen puheena ollessa 
on paikallaan mainita, että 5:nnen 
miehen aika 1912 oli 800 metrillä 
1.52,3 ja 1500 m:llä 3.57,6. 

Taulukko sanokoon loput. Ensin 
on mainittu 1912 voittajain nimet ja 
ajat, sitten Tukholman kisain vastaa
vat: 

100 m. 10.8 Craig, 10.4 Körnig. 
200 m. 21.7 Craig, 21 -7 Körnig. 

400 m. M.J Reidpath, 1,8.2 Bowen. ' 
800 m. 1.51,9 Meredith, 1.55,0 Kraft. 
1,500 m. :i.5G,S Jackson, 3.59,2 Lar

sen. 
5,000 m. V,.M,u Kolehmainen, 15.17,8 

Lindgren. 
10,000 m. 31.20,8 Kolehmainen, 

31.46,0 Lindgren. 
Maraton 2.86.54,8 Mc Arthur: 

2.42.39,2 Johnsson. 
Aidat 15.1 Kelly, 14.7 Pettersson. ' \ 
Korkeus 193 Richards, 185 Hansson, 
Pituus 760 Gutterson, 716 Svensson» 
Seiväs 395 Babcock, 420 Warne. 
3-loikka 14-76 Lindblom, 14,50 Pe-, 

ters. , «(| 
Keihäs 60.64 Lemming, 70M Järvi

nen. V! 
Kiekko 45.21 Taipale, 45.30 Kenttä. ' 
Kuula 15.34 Mc Donald, 14.99 Para-

nyi. '| 
Moukari 54.74 Mc Grath, 52.22 O'-

Callajrhan. I 

HIEROJAT 
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Kivikelloa ja kansain m 
m 

va • • 

Tiilinen 2.24,6, Reingoldt 6.12 ja 
7.49,3, Tiilikainen 22.05,8. 

Uintiennätysten kehityskulku yhä pysähtymätöntä. 

HARRY TIITINEN ui viime torstai-iltana seuransa, HSS:n 
näytöskilpailuissa 200 m ajassa 2.24,6, O. Aspegren 2.36,0 ja A. Sund
ström 2.36,1. Tiitisen hallissa talvella uima Suomen ennätys on 2.27,4 
kirikelloraja 2.22. Tiituksen torstainen uinti herätti HSS:n johto
miehet ajattelemaan erikoisten ennät yskokcielen järjestämistä lähitu
levaisuudessa HU:n esimerkkiä seuraten. Tiitinen aikoo silloin va
kavissaan käydä kellomme kimppuun. Hän iti torstaina 100 m väli
aikana 1.08, mutta laskee voivansa pistellä sen 1.06 ja toisen puo
liskon n. 1.14, mikä tekisi yhteensä 2.20. Hurjalta tuntuva ajatus, 
mutta rohkeahan rokan syö. 

Tiitinen voi hiirinkin onnistua, mutta jäädä silti kellotta. Saat
taa sattua esim., että Tiilikais-Pekka, lähtisi myös matkaan ja voit-
torisi jälleen kädenlyöunillä. Sitäpaitsi yrittänee Disa Lindberg sii
mana iltana ennätystä ja kelloa 400 m:llä. Disa on myös korkeassa 
kunnossa tällä erää ja ktin hän saa uida neljännesmailinsa 25 metrin 
radalla, ei ole. ollenkaan ihme, vaikkapa 6 minuuttia jo rikkoutuisi. 
Viimeinen noteeraus 50 m radallahan on 6.12,2. 

TOIVO REINGOLT1LLA ja PEKKA TIILIKAISELLA oli en
nätyspäivänsä jälleen perjantaina, HU :n heitä varten järjestämissä 
ennätyskokeissa. Reingoldt oli »iin yllättävän hyvässä vedossa, että 
itsekin ihmetteli. Topin tavoiteltavaksi oli asetettu hänen hallissa ui
mansa Suomen ennätys 500 m rintauinnissa 8.08,1 ja saman tien Tuk
holmassa voittamansa ja olympialaisissakin kunnostautuneen Harlin-
tjin pohjoismainen ennätys, 8.02,4. Reingoldt ui 25 m radalla, jolla 
tnnätykset hyväksytään 500 metriin asti, muttei sitä pidemmillä mat
koilla ja rikkoi rotevasti molemmat ennätykset. Ensimmäiseen 100 
metriin meni Topilta 1.25, 200 metriin 2.58,2 (olisi jo ollut erinomai
nen tämän matkan erikoiskilpailun voittoa jaksi), 300 metriin 4-S4,4-
400 m:llä alitti Reingoldt ohimennen omaamansa pohjoismaisen ennä
tyksen 0,3 sekunnilla saaden ojakseen 6.12,0. Lopputulokseksi 500 
m:llä tuli 7.49,3! Saksalaisen Erik Rademaeherin virallinen maail
manennätys on 7.40,8, joskin hän on kerran uinut 7.35,4. Reingoldt 
selitti jännin jälkeen, ettei hän ole koskaan aikaisemmin uinut ennä
tyksiä niin helpolla kuin nyt. Luultavaa on, että Topikin nykyisessä 
kunnossaan ihannesäällä onnistuu rikkomaan "kellorajan, 2.52 200 m 
rintauinnissa. Onhan hän jo niin monasti päässyt parin sekiennm 
päähän rajasta. 

TIILIKAISEN 1,500 m onnistui myös yli odotusten. Entinen pa
rani yli minuutilla ja on nyt 22.05,8. Arne Borgin, jolla on tämän 
matkan ilmiömäinen maailmanennätys, 19.07,5, siirryttyä ammatti
laisten riveihin, ei Skandinaviasta löydy nykyään uimaria, joka pys
tyisi parempaan. Saksan mestaruus voitettiin ajalla 22.17- Ranskan 
Tärisin, Italiat) Covtolin ja Unkarin Halasyn jälkeen saanee Euro
pasta jo hakea" 22 min. alittajia. Pekka ui perjantaina seuraavin vä
liajoin: 100 m 1.17,6, 200 m 2.47,0, SOO m 4-16, 400 m 5.47, 500 m 
7.18,4, 600 mS.50,2, 700 m 10.20, 800 m 11.50, 900 m 13.18,6, 1,000 m 
34.47,3, 1,100 m 16.16, 1,200 m 17.46,4, 1,300 m 19.16,1,400 m 20.42,8. 
1000 m:n aika on uusi Suomen ennätys myöskin. 

Ulkomaiden mesta* 
ruuksia. 

Saksa: 

Saksan uintimestaruuskilpailut pi
dettiin Munchenissä elokuun 2—3 p:nä. 
Ensimmäisenä päivänä vallitsi läm
min ja kaunis sää, mutta toisen päivän 
uinnit saatiin suorittaa rankkasatees
sa ja vellovassa vedessä. Kilpailujen 
huomatuin saavutus oli Ernst Kupper-
sin 100 m:n selkäuinnissa, 1.11,4. Mai
nita ansaitsee muuten, että Helsingis
sä viime vuonna vierailleen saksalais-
joukkueen jäsenistä jokainen tuli mes
tariksi: Kuppers, kuten edellä mainit
tiin, hänen morsiamensa Reni Erkens 
naisten 100 m. vapaauinnissa, Tiilikai
sen ''herättäjä" Kurt Eekstein mies
ten 400 m. vapaauinnissa ja Rieb-
schläger ponnahduslautahypyissä. Eek
stein lausui puoli leikillään silloin, et
tei hän enää toista kertaa uskallakaan 
tulla Suomeen voitontoiveissa ja siltä 
jo vähän tuntuu, sillä hän viipyi nyt 
400 m:llä 11 sek. kauemmin kuin mei
dän mestarimme. Eikä Eckstenillä-
kään ollut huilailuun aikaa, sillä seu
raavat miehet olivat sekunnin ja kol
men päässä. 

200 m. rintauinnissa, joka on saksa
laisten lempilajeja, ei kukaan päässyt 
alle 3 minuutin, mutta toisen päivän 
olosuhteet on myös otettava huomioon. 
Uusi kyky Koppen, Leipzigistä, (Eck-
steinin seuratoveri), voitti mestaruu
den. Rintauintiviestissä Rademacher, 
joka ei ottanut osaa mieskohtaiseen 
kilpailuun, hänet kuitenkin voitti uiden 
ajan 2.59,2. 

Tulosluettelo: 

1 0 0 m. v a p a a u i n t i : 1) Derichs 
1.03,4; 2) Schubert 1.03,8; 3) Schultze 
1.05,8. 

2 00 m: 1) Schubert 2.25; 2) De
richs 2.31,6; 3) Gebert 2.31,8. 

4 0 0 m: 1) Eekstein 5.29,2; 2) 
Neitzel 1.30,4; 3) Bode 5.32,2. 

1 5 0 0 m: 1) Neitzel 22.17; 2) Bode 
22.19,9; 3) Eekstein 23.20,8. 

4 0 0 X 1 0 0 m: 1) Magdeburg 96 
4.24; 2) Poseiden Leipzig 4.27,3; 3) 
Hellas Magdeburg 4.30. 

4 X 2 0 0 m: 1) Magdeburg 96 
10.09,6; 2) Hellas Magdeburg 10.12,4; 
3) Poseiden Leipzig 10.14,6. 

Saksan monivuotinen mestari ja en-
nätysmies H. Heinrich (200 m. 2.19, 
400 m. 5.07, 500 m. 6.29,1) ui Poseido-
nin joukkueessa molemmissa viesteis
sä ja saavutti kilpailijoitaan uhkaavas
ti voimatta kuitenkaan viedä joukkuet
taan voittoof: 

1 0 0 m. s e l k ä u i n t i : 1) Kuppers 
1.11,4; 2) Ohhvein 1.15,4; 3) Schum-
burg 1.16,0. 

2 0 0 m. r i n t a u i n t i : 1) Koppen 
3.00,2; 2) Schwartz, sama aika; 3) Bu-
dig 3.01,5; 4) Wittenberg 3.02,8; 5) 
Riickevoldt 3.03,2. 

<T]ppiJieingoldt ui perjantaina kaksi pohjoismaista ennätystä. Oikealla cnt. rintauintimcstari Tyncll auJlaa ja 
onnittelee Topin kuivalle. 

L A S I H I O M O T A I T O 
OMIST. J. E. NURMINEN 

Rauhakatu 15. Puhelin 24 907 
Suorittaa kaikkia peili- ja lasin-
hiomisalaan kuuluvia töitä, kuten 
huonekalu-, auto-, sekä myymä
län sisustuslaseja y.m. Huom.! 
Työ ensiluokkainen, hinnat koh

tuulliset. 

4 X 2 0 0 m. r i n t a u i n t i v i e s t i : 
1) Poseidon Leipzig 12.06,4; 2) Hellas 
Magdeburg 12.08,4. 

N a i s t e n 1 0 0 m. v a p a a u i n t i : 
1) Reni Erkens 1.18,5; 2) Schneider 
1.19,4; 3) Runzler 1.21,6. 

N a i s t e n 2 0 0 m. r i n t a u i n t i : 
1) Rocke 3.19,2; 2) Suchardt 3.20,5; 3) 
Meiners 3.23,7. 

N a i s t e n 1 0 0 m. s e l k ä u i n t i ; 
1) Struhel 1.28,8; 2) Sasserath 1.29. 

Miesten ponnahduslautahypyt voitti 
Riebschläger 193,1 pisteellä; 2) Neu
mann 179,48; 3) Plumanns 178,28. Vaih
televissa kerroshypyissä voitti Plu
manns puolestaan 92,52 pisteellä, toi
nen Riebschläger 90,54. 

Ruotsi: 

Ruotsin uintimestaruuskilpailut pi
dettiin perjantaina, lauantaina ja sun
nuntaina Tukholmassa. Mestaruuksia 
voittivat: 

100 m. vapaauinnissa E. Jernstiöm. 
1.03,2, 200 m. vapaauinnissa Sven Pet
tersson 2.28, 400 m:n vapaauinnissa 
G. Svensson 5.31,9, 1500 m. vapaauin
nissa G. Svensson 23.12,1, 200 rinta
uinnissa E. Harling 3.01,5, 400 m. rin
tauinnissa E. Harling C.29,2, 100 m. 
selkäuinnissa uusi kyky Lars Lundvik 
1.19,2 Eskil Lundahlin jäädessä toi
seksi 1.20,3, naisten 100 m. vapaauin
nissa Hjördis Töpel 1.19,1, 100 m. sel
käuinnissa Astrid Carlsson 1.38 ja 
200 m. rintauinnissa Brita Hagelind 
3.23,2. 

Itävalta: 

Itävallan mestarusukilpailuissa saa
vutettiin useissa lajeissa hyviä tulok
sia, jopa uusia ennätyksiäkin. Erikoi
sen tiukka oli taistelu miesten 100 m. 
selkäuinnissa, jossa Koller voitti uu
della ennätysajalla Rödigerin 4:llä se
kunnin kymmenyksellä, ajat 1.12,8 ja 
1.13,2. Fritzi Löwy ui 100 metriä en
nätykseen 1.17,0. Rintauintiajat olivat 
myös mainittavan hyvät: nti Bienen-
feld 3.19,2 ja hra Schäfer 2.56,4. 

Muut voittajat tuloksineen: 100 m. 
vapaauinti miehille, Muller 1.05,3; 200 
m. samoin, Rödiger 2.28,4; 400 m. sa
moin, Rödiger 5.32,6; 400 m. vap.u. 
naiset, Löwy 6.45,6 (Fleischer 6.46,6; 
Zamesch 6.56,6); 100 m. selkäu. naiset, 
Kohn 1.34,8; 3X100 m. viesti, EWASC 
3.38,6; sama naisten, Hakoah 4.24,2 
(ennätys); 4X100 m. naiset, Danubia 
5.48,6; 4X200 m. miehet, EWASC 
10.18,8. 

* 

Unkarin uintituloksia. 
Halasy 500 m. 6.54,6. 

Heimoveljemme pustan mailla ovat 
viime aikoihin asti olleet meistä uin
nissa valtavasti edellä, huolimatta sii
tä että meillä ei vedestä ole puutetta 
kun sitävastoin heillä on vain yksi jär
vi, merta ei ollenkaan, joet vain. Bu
dapest on Unkarissa ylivoimainen uin
tikeskus samoinkuin täälläkin pääkau
punki. Nyt olemme sentään ainakin 
ennätystuloksissa päässeet lähemmäk
si, mutta vielä olemme jälessä. Jonkun 
aikaa oli Tiilikaisen 5.56,3 500 m:llä 
parempi ' Unkarin vastaavaa, mutta 
nyt toissa lauvantaina ansaitsi Oliver 
Halasy Budapestin mestarintittelin 
uudella ennätystuloksella 6.54,6. Hä
nen toverinsa jäivät ja 200 metriä ui
tua, väliajat 1.14, 2.41, 4.03 ja 5.30. — 
Samoissa kilpailuissa ratkaistiin Un
karin mestaruus juniorien 3X100 met
rin viestissä, jonka voitti MTK:n jouk
kue Hody, Brandy, Hazai mainiolla 
ajalla 3.24,6 <ä 1.08,2), toinen, MAC 
3.27,22. 50 metrin vapaauinnissa saa
vutti Meszöly ajan 26.8. 

Disamme pääsi mestaruuskilpailuis
sa melko lähelle Unkarin 100 m:n en
nätystä ajallaan 1.18,6, mutta seuraa
vana päivänä uivat Budapestin tyttä
ret Honka Toth ja Magda Lenkey vii
meiset voimansa käyttäen melkein ta-
sakilpailun, jonka edellinen voitti kä-
denlyönnillä. Ajat alle ennätyksen 
1.16,4 ja 1.16,8. Disalla on niihin vie
lä kiristämistä! Miehet uivat vähän ai
kaisemmin saman matkan selällään, 
mutta voittaja pääsi niukin naukin al
le Honkamajan; Nagy voitti 1.16,2; 2) 
Ullrich'i:i8',6; 3) Habi 1.19,4. 
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Akerblom 
ia 

Mäenpää 
paransivat tuloksiaan Hameen

linnassa eilen. 
Hämeenlinnan Uimaseuran kansalli

sissa kilpailuissa eilen ui vastaleivottu 
Suomen mestari Lasse Akerblom se
lällään 100 m 1.19,4. Tulos on A:n oma 
ennätys ja vain sekunnin huonompi 
Blabergin Suomen ennätystä. Asta 
Mäenpää kroolasi 100 m 1.21,2. Ensi 
kerralla kai jo 1.20 rikkoutuu! 

Päivän parhaat tulokset teki tietysti 
Tiitinen: 100 m 1,04,3 ja 400 m 5.32,4. 
Matias Henriksson pääsi ensi kerran 
alle 6 min. Palkintoluettelo: 

1 0 0 m v a p a a u i n t i : 1) H. Tiiti
nen, HSS 1.04,3, 2) C. Dsjinnes, s:n 
1.10.6, 3) U. Alho, HU 1.11, 4) A. Lai
ne, H:linnan US 1.11,3. 

4 0 0 m v a p a a u i n t i : 1) H. Tiiti
nen 5.32,4, 2) M. Henriksson, HSS 
5.59,3, 3) A .Laine 6.07, 5. — Akerblom 
ja Alho keskeyttivät. 

1 0 0 m s e l k ä u i n t i : 1) L. Aker
blom, HU 1.19,4, 2) C. Dsjinnes 1.31,8, 
3) I. Pakarinen, Viipurin US 1.37,6. 

1 0 0 m v a p a a u i n t i n a i s i l l e : 
1) Asta Mäenpää, H:linnan US 1.21,2, 
2) Sylvi Hoskell, HU 1.24,9, 3) Arvokki 
Tuulos (kaunoluistelijatar), Tampereen 
US 1.25,2. 

2 0 0 m r i n t a u i n t i n a i s i l l e : 
1) Irja Helin, H:linnan US 3.30,8, 2) 
Aino Helin s:n 3.36,4, 3) Aino Mattila, 
Tampereen US 3.42,7. 

N a i s t e n k e r r o s h y p y t : 1) 
Toini Nyberg, Viipurin US 8—24,80, 2) 
Kaisu Siimes, HU 9—24,20, 3) Mailis 
Kutti, H:linnan US 15—13,00. 

• * 

Tiilikainen Kuopiossa. 
Pekka Tiilikainen otti osaa Kuopion 

Uimaseuran kilpailuihin lauantaina ja 
sunnuntaina. Kolkko sää, aallokko ja 
16 asteinen vesi estivät tuloksia synty
mästä» Parhaat: 

5 0 m v a p a a u i n t i junioreille: 
1) A. Tervo, KUS, 34.9 sek., 2) S. 
Kokkonen, s:n, 36,9, 3) K. Laaksonen, 
s:n, 39,3. 

1 0 0 m v a p a a u i n t i : 1) P . Tiili
kainen, HU, 1,07,4, 2) E. Kolehmainen, 
KUS, 1,09, 3) U. Palonen, HU, 1,09,8, 
4) A. Winter, HU, 1,11,3. 

l O O m v a p a a u i n t i n a i s i l l e : 
1) A. Hietala, KUS, 1,32,2, 2) E. Lahti
nen, Jyväskylän US, 1,42,1. 

1 0 0 m r i n t a u i n t i : 1) Y. Suo
maa, Viip. US, 1,21,5, 2) P. Tiilikainen, 
1,24, 3) J. Kokkonen, KUS, 1,24,8, 4) 
A. Hagelberg, HU, 1,27,2. 

4X50 m v i e s t i u i n t i : 1) yhdis
tetty joukkue (Tiilikainen, Vahvaselkä, 
Hagelberg, Palonen) 2,07,5, 2) KUS 
2,12,4. 

1 0 0 m s e l k ä u i n t i : 1) U. Palo
nen, 1,23,8, 2) E. Kolehmainen, 1,25,7, 
3) Y. Suomaa, 1,28,3, 4) A. Hagelberg, 
1,28,3. 

4 0 0 m v a p a a u i n t i : 1) P. Tiili
kainen, 5,48,3, 2) A. Winter, 6,18,2, 3) 
U. Palonen, 636,6. 

1 0 0 m r i n t a u i n t i naisille: 1) 
Helvi Lahtinen, Jyväskylän US, 1,44,3, 
2) Airi Hietala, Kuopion US, 1,48,3. 

1 0 0 m v a p a a u i n t i a l l e 18 
v.: 1) J. Kokkonen, 1,21,2, 2) A. Tervo, 
1,23,6. 

K e r r o s h y p y i s s ä tuli ensim
mäiseksi J. Juvonen, Viipurin US:stä. 

* 

Mestariuimareita 
Lahdessa käymässä. 

Tiilikainen 1.10 ja 5.45,7; Reingoldt 
2.57,6. — Maire Ojanen voitti 

Sylvi Korhosen. 

Lahden Uimaseura järjesti tiistai-
illaksi uimakilpailut. joista helsinki-
läisvieraitten ansiosta muodostui tu
loksiltaan hyvät. Alkuasukkaat näyt
telivät statistin osaa muissa paitsi 
200 m. naisten rintauinnissa, jossa 
Maire Ojanen voitti puhtaasti mes
taruuskilpailuissa kunnostautuneen 
Sylvi Korhosen ia vieläpä melko hy
vällä ajalla.- Pekka Tiilikainen näytös-
ui hyvänmiolpiset ajat. 

T u l o k s e t : 
1 0 0 m. v a p a a u i n t i : P. Tiili

kainen HU 1,10, N. Jegorow HU 
3.12.7. U. Alho. HU 1,14,9. 

4 0 0 m. v a p a a u i n t i : Tiilikainen 
5,45,7. E. Saarenheimo HU 6,05,2, Je-
jrorow 6,10,6. 

N a i s t e n 50 m. v a p a a u i n t i : 
Ada Onnela, Vaasan US. 37,9. Sylvi 
Hoskell HU 38,8, Irja Ojanen LUS 
41.2. 

2 0 0 m. r i n t a u i n t i : T. Rein-
xoldt HOJ 2,57,6, U. Alho 3,23/). 
HU:n A. Bl&berg, joka ei voinut osal
listua mestaruuskilpailuihin, ui selkä
uinnilla 3,12,3. 

N a i s t e n 2 0 0 m. r i n t a u i n t i : 
DWaire Ojanen LUS 3,37, Sylvi Korho
nen HU 3,40,8, Sylvi Hoskell 3,46,8. 

Armeijan uintimesta
ruudet. 

Vainio ui 100 m. 1.06,2 ja 400 m 
5.47,5, mutta hävisi Rautiaiselle 

1,000 m :llä. 

Vainio. 
Armeijan uintimestaruuskilpailut pi

dettiin Utissa lauantaina ja sunnuntai
na. Huge Vainio voitti kolme mesta
ruutta, tuli kahdessa lajissa toiseksi 
sekä ui vielä viestin. Vainion ajat 1.06,2 
100 m:llä ja 5.47,5 400 m:llä ovat uusia 
armeijan ennätyksiä. Rautiainen ui 
uuden ennätyksen selkäuinnissa. Tulok
set: 

1 0 0 m:n v a p a a u i n t i : 1) lento-
sotamies Vainio, ilmavoimat, 1.06,2 
(uusi armeijan ennätys), 2) alikersant
ti Rautiainen, kuormastopataljoona, 
1.10,2, 3) kokelasvääpeli Tiitola, radio-
pataljoona, 1.12,3. 

2 0 0 m:n r i n t a u i n t i : 1) lento-
sotamies Vainio, 3.10,2, 2) sotamies 
Mesiäinen, radiopataljoona, 3.14,4, 3) 
pioneeri Roine, er.pion.kompp., 3.15,3. 

1,000 m:n v a p a a u i n t i : 1) ali-
kers. Rautiainen, 16.05,3, 2) lentosota-
mies Vainio, 16.07,8, 3) alikers. Vick-
holm, radiop., 17.36,0. 

1 0 0 m. s e l k ä u i n t i : 1) alikers. 
Rautiainen 1.27,2 (uusi enn.), 2) lento-
sotamies Vainio 1.27,6, 3) kokelasvää
peli Tiitola 1.28,4. 

4 0 0 m. v a p a a u i n t i : 1) lento-
sotamies Vainio 5.47,5, 2) alikers. Rau
tiainen 6.08,5, 3) alikers. Vickholm 
6.35,6. 

4 X 1 0 0 m.: 1) Jääkäriprikaatti 
5.03,9, 2) II divisiona 5.08,4, 3) I divi-
siona 5.12,4. 

J o u k k o - o s a s t o j e n kilpailun 
voitti Jääkäriprikaatti 78,5 pisteellä, 2) 
II divisiona 71, 3) I divisiona 52 pis
tettä. 

*-

— L. Lamminpää rikkoi lauantaina 
Turussa TUL:n 100 m. vapaauintien-
nätyksen uimalla 1.07,4. Irja Henriks
son saavutti TUL:n ennätyksen 100 m. 
rintauinnissa 1.37. 

Brittein saarilta _ lähtee ensi kesänä 
vahva yleisurheilijajoukkue Saksaan. 
Englantilaiset pitävät tätä vierailua 
niin tärkeänä, että he sen mukaan so
vittavat muut suuret kilpailutapauksen-
sa kuten esim. USA—Englanti yliopis-
toneliottelun ja maaottelut. 

O.Y. AALTO A.B. 
Museokatu 25 (sisäänkäynti Runeber

ginkadulta). Puhelin 44 893. 
Hyvin tunnettu ja monipuolinen 

V A A T E T U S L I I K E 
Erittäin edullinen urheilijoille. 

V. Tammivuori 
LASINLEIKKAAMO O. Y. 

Fredrikinkatu 26 — Puh. 35 780. 
SUOSITTELEE: 

Valokuvan kehyksiä, kuvastimia 
ja alaan kuuluvia töitään. 

Suomen sarjanensimmäe 
non päivä oli yllätysrikas. 

HPS-Turun IFK 2 - 1 (0-0), VPS-Helsingin IFK 2 -2 (0 -0 
VPS-K1F 1-0 (0-0), TPS-Sjärnan 9 -2 (5-2). 

Sarjamylly on alkanut jauhaa. En
simmäiset jalkapalloilumme suur-sar
jan ottelut ovat pelatut. Kun etukäteen 
vertaili joukkueiden mahdollisuuksia 
ja voimasuhteita ja nyt saavutettuja 
tuloksia, niin täytyy todeta, että sarja 
on lähtenyt liikkeelle oikealla hetkellä. 
Kunpa seuraavat erät olisivat yhtä 
yllätysrikkaita kuin eilen, niin jopa 
luulisi yleisöä saapuvan otteluja seu
raamaan, sillä kerta kaikkiaanhan on 
niin, että suuri massa rakastaa yllä
tyksiä ja niitä sille tulee tarjoamaan 
jalkapallosarjamme, mikäli tulevat ot
telut kulkevat samoissa merkeissä kuin 
eilen. 

Suurin ja eittämättä iloisin yllätys 
oli Vaasan Palloseuran tasapeli H:gin 
IFK:n kanssa. Kuka olisi voinut täl
laista odottaa. Sellaiset tulokset ovat 
omiaan antamaan Pohjanmaan edusta
jille uskoa ja luottamusta. Toivotta
vasti seuraavat ottelut vahvistavat 
olettamustamme, että VPS on nouse
massa yläluokkaan. — Turun IFK:n 
täpärä häviö HPS:lle. Mitä siitä tuu
mitaan. Tässä ottelussa oli vastakkain 
taito ja tekniikka toisella puolella j a 
suoraviivainen, yksinkertaisempi peli
tapa toisella. Jälkimmäinen hävisi, 
mutta pieni oli ero. Turun IFK voi 
innollaan aiheuttaa epämieluisia yllä
tyksiä muille, Kuten HPS:lle eilen oli 
käydä. 

Turun Palloseuran voitto oli odotet
tavissa, mutta, että se tulisi olemaan 
näin ylivoimainen, sitä kai sentään ei 
oltu osattu arvata. TPS on lujassa 
kunnossa. Stjärnan-miehistö menetti 
tietenkin konseptinsa kokonaan ensim
mäisessä suuressa ottelussaan. Lopuksi 
on merkittävä muistiin Viipurin Pallo
seuran ylen niukka voitto KIF:stä. 

Seuraavassa selostukset otteluista: 

Helsingissä: 

H PS—Turun IFK 2-1 
(o-i) 

Noin 700 henkeä oli saapunut Pallo
kentälle peliä seuraamaan. Tälle jou
kolle taitfottiin vilkas ja vauhdikas 
ottelu, jonka HPS ratkaisi 2 minuuttia 
ennen loppua edukseen. Puoliajalla 
johtivat turkulaiset maalilla. 

Jonkinlaisella uteliaisuudella odotet
tiin Turun IFK:n esitystä keväisten 
tasapelien jälkeen TPS:n kanssa. Ai
nakin allekirjoittanut odotti suurta 
parannusta pelitapaan nähden turku
laisilta. Tavallaan oli esitys pettymys. 
Joukkueessa istuu kiinni vanhoilta päi
viltä peritty "potki ja juokse" systeemi 
hieman hiotummassa muodossa vain. 
Tällainen pelitapa on yllätysvalmista, 
mutta tuskinpa aikaa myöten tulokse
kasta. Joko on TPS:n täytynyt olla 
huonossa kunnossa keväällä, tai sitten 

, I 

11'K-laiscen puolustustekniikKa ei • H 
ollut yhtä tehokasta TPS-Jlj 
kääjille kuin se oli eilen HP 
S:n viisikolle. Jokaisen helsin«i-
läishyökkäyksen aikana o!i tur-
kulaismaalia puolustamassa saniiKa 
parvi keltapaitoja ja yritäppä nyt 
mennä sellaisen suojusverkon läpi. 
HPS:n hyökkäykset murtui vati-, m 
säännöllisesti tähän. Tepsivin keino 
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Erotuomarina "Ra^kku" Wickström, 

Turussa: 

Turun Palloseura—Stjärnän 
9-2 (5-1). 
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Maajoukkueen matkoilta 
J E H U 

K un nyt on päässyt tarkemmin penkomaan Riian ja Tallinnan maaotteluiden 
vaikutelmia, täytyy aluksi suoralta kädeltä ihmetellä sitä, että Suomi maa

otteluissaan kerta kaikkiaan jälleen näkee maalitilinään kirkkaan nollan. Se 
on tullut jo niin tavaksi, ettei sitä ehkä huomatakaan. Riian ja Tallinnan otte
luissa tekivät kotijoukkueet seitsemän maalia, meikäläiset eivät ainuttakaan. 
Eikö silloin täydy eturivin pelissä olla jotain vikaa, kun maalittomat ottelut ker
ta kerran jälkeen jatkuvat ? 

Niin ainakin luulisi. Kahden yllämainitun ottelun jälkeen olisi allekirjoit
tanut taipuvainen lausumaan sen väittämän, että meillä on aivan a m p u m a -
t a i d o 11 o m i a h y ö k k ä ä j l ä Ja että meillä on aivan liiaksi ryhdytty jau
hamaan keskuspeliä. Esimerkiksi Riian ottelussa saivat laitamiehet vain ani
harvoja syöttöjä. Välihyökkääjät pelasivat paljon tl) III ••Hiiliin sisäänpäin kuin 
sivullepäin. Keskusmiehet Riiassa ja Tallinnassa näyttivät kokonaan unohta
neen jyrkät tulkkaukset kulmalippua kohden. Tämän näki varsinkin Tallinnan 
ottelun toisella aikapuoliskolla, jolloin esimerkiksi niinkin eteensäottavainen 
pelaaja koin Asa joutui paljon seisomaan aivan työttömänä. 

* 

T ietystikään ei meillä saisi lähteä esittämään alituisten häviöotteluiden jäl
keen epävarmoja "josseja'*. Mutta jolla oli tilaisuus nähdä Tallin

nan ottelun ensimmäinen puoliaika ja hyvä suomalaispeli silloin, hän ei voi 
olla sanomatta sitä, että meikäläiset olisivat täysin ansainneet enemmän loppu
tuloksen ja voiton tällä puoliajalla. Oli tosiaan nautinto saamattoman Riian 
ottelun jälkeen nähdä pelaajiemme yrittävän niin hartaasti ja niin taidokkaasti. 
Ei tullut. Nyt luisti meikäläisten peli erinomaisesti, kerta toisensa jälkeen 
sai varmasti pelaava Tipner panna parastaan, mutta vain kerran eksyi pallo 
hänen maalirajansa yli. J a senkin kerran puolueelliset linjamiehet ja tuomari 
tekivät mitättömiksi! Kun sensijaan alakynnessä ollut joukkue tekaisi ram
moiksi, tietääpä sen silloin, että toinen puoliaika meni meikäläisiltä vastatuu
leen Ei synkästi, mutta niin paljon, että virolaiset silti olivat johtavia. Jo siis 
teemme yhteenvedon molemmista puoliajoista, voimme kohtuuden mukaan sa
noa, että Viro olisi ansainnut voiton korkeintaan maalilla. 

* 
iin Virossa kuin Latviassakin on tehty paljon työtä jalkapalloilun hyväksi. 
Siinä syy. miksi heidän pelaajansa alkavat olla toisella asteella kuin mei

dän. Esimerkiksi Riiassa on tänä kesänä vieraillut 6—7 hyvää ulkolaista jouk
kuetta, Tallinnassa hiukan vähemmän. Entä meidän kan-ainväliset seuraotte
lumme? Niitä on ollut — k a k s i ! Sport Tallinnasta. Olimnia Riiasta. No, ei
väthän nämä joukkueet itse asiassa kelpaa oppimestareiksi. Sen vuoksi olisi 
asiat niin järjestetyiksi, että kaikkialla risteilevät keski-europpalaiset joukkueet 
silloin tällöin poikkeaisivat meillekin. Se on sitäkin asiaa jotenkin voitaisi 
selvittää. Esimerkiksi siten, että seurat liittyisivät trusteiksi taloudellisten tap
pioiden jakaanumiseksi useampien osalle. 

* 
• £ iiyaimmat pääkaupunkilaispatriootit saavat Riian ottelun perusteella 
• » aiheen lyödä rintoihinsa ja sanoa, että pääkaupungista ne sentään parhaat 
pelaajat tulevat. Allekirjoittanut on puolestaan valmis myöntämään, että ne 
tosiaan olivat juuri maaseudun miehet, jotka Riian ottelussa heikointa peliä 
eeittivät. Vain Turunen oli tyydyttävä, muut heikkoja. Mutta on kaiketi otet
tava huomioon, minkälaisissa olosuhteissa maaseudun uusien miesten debyytti 
tapahtui. Nyt oli näet mukana pääkaupunginkin uusia kansainvälisiä, koko
naista seitsemän uutta miestä oli ottamassa itselleen liittopelaajan arvokkaan 
tittelin. Se oli liian paljon. Moraalinen tuki puuttui joukkueelta. Se oli sen 
lankeemuksen suurin syy. 

Mutta kerranhan on jokaisen pelattava ensi kertaa. Minä puolestani olen 
varma, että Riian ottelun uudet miehet vielä tulevat näyttämään oike&s kar
vansa. Senvuoksi ei heiltä ole tietä suljettava, vaan suoritettava leikkaus lop
puun saakka. 

H atyiassa otettiin omien voitto riemukkaasti vastaan. Kun loppuvihellys kuu-
^—lui, ryntäsi kansa kentälle ja pelaajat kannettiin pukusuojiin riemukulussa. 
—• Latvialaisyleisö ei muutoin näyttänyt kaikkein miellyttävimmältä. Se oli 
liiaksi puolueellinen. Kun ottelun aikana pelaajat useammankin kerran kaa
tuivat, vihelsi yleisö aina kun latvialainen löysi itsensä maasta. Kun suomalai
nen joutui "kanttuit" — nauroi yleisö. 

* 
• kävin kohtalo oli Viipurin Turusella Hänen oikea jalkansa murtui nilkan 
• yläpuolelta pahasti ja mies oli suoraa päätä toimitettava sairaalaan. Siellä hän 
sai maata muutamia päiviä, mutta lienee jo tätä luettaessa kotimaan kamaralla. 
Ikävä vahinko. Ikävä se on paitsi asianomaiselle itselleen, myös hänen seural
leen, joka nyt joutuu koviin sarjaotteluihin ilman parasta puolustajaansa. — 
Lindgrenin jo ennen valintaottelua saama nilkkavika oh' haitallinen jo lähtiessä. 
Se oli paha Riiassa, mutta pelikelvottomaksi kolhaistiin nilkka vasta Tallin
nassa. Hänenkin osanottonsa ensi sunnuntain sarjaotteluun on epävarmaa. 

Aström, Lindsten ja Saario saapuivat keskiviikon otteluun Tallinnassa len
tokoneella. Koneen oli määrä palata takaisin samana iltana, mutta viime tin
gassa lykättiin matka seuraavaan aamuun pimenevän illan takia. 

IM 
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matta hänen jalkapallouransa par
haaksi. Viisi maalia teki hän omakoh
taisesti ja muissakin näkyi hänen 
työnsä jälkiä. Turkulaiset ovat jäl
leen pääsemässä kuntoon. HPS ja IFK 
voivat odottaa epämieluisia yllätyksiä. 

Stjärnanin miehet olivat jo etukä
teen myytyjä. Kaikesta huomasi, että 
he ottivat liian vakavalta kannalta ot
telut). Maalivahti Konykoff, joka 

Helsingissä aikaisemmin osoitti hyviä 
taipumuksia oli aivan mahdoton pääs
täen mitä helpoimpia pulloja maaliin. 
Tämä vaikutti tietenkin lamaannutta
vasta toisiin pelaajiin niin, että jouk
kueessa kokonaisuutena ei ollut sitä 
pirteää eteenpäin menonhalua kuin on 
totuttu näkemään. Paraat miehet oli
vat Kagan ja Matsoff sekä keskush. 
Hiisohowitsch. Nadhornik etenkin toi
sella puoliajalla heikko. 

Erotuomarina Matti Aalto Helsin
gistä. 

Pelin kulusta jokunen rivi: Stjärnan 
aloitti tavanmukaisella innolla ja eikä 
aikaakaan kun heidän keskushyökkää
jänsä laukaisi pallon hiljaa maaliin. 
He ei muodostunut pitkäaikaiseksi. 
Jo 36 sek. kuluttua tasoitti Aalto ja 
sen jälkeen tuli maaleja TPS:lle ta
saisin väliajoin kunnes niitä puoliajan 
lopussa oli 5 Stjärnanin 1 vastaan. 

Heti toisen aikapuoliskon alussa yl
lättivät helsinkiläisen jälleen. Heidän 
keskushyökkääjänsä toimitti oikealta 
tulleen syötön päällään verkkoon. TPS 
otti tämän jälkeen ohjat haltuunsa ja 
i-ikitteli suorastaan vastustajiensa 
kanssa. Neljästi toimitettiin pallo 
Stjärnanin maaliin. Looputulos siis 
9—2 TPS:n hyväksi. 

Matti Aalto hoiti tehtävänsä hyvin. 

Vaasassa: 

Vaasan Palloseura—Heisin* 
gin IFK 2-2 (0-0). 

Palloilupiireissä suhtauduttiin Vaa-
vmkiu otteluun vissillä mielenkiinnol
la. Vleisin kai oli käsitys, että IFK 
voittaisi, mutta juuri lopputulokseen 
nähden olivat mielipiteet eriäviä. Me
nipä tämän lehden jalkapalloselostaja 
niin pitkälle, etlä ennusti VPS:lle 
niinkin hyvää lopputulosta kuin tasa-
poliä. Ottelu päättyikin tasan ja pri
kulleen samalla maaliluvulla. 

Itse otteluun mentäessä sanot
takoon, että se oli hatara. Jännitys 
pilasi hyvän pelin mahdollisuudet ja 
90 peliminuuttia kuluivat etupäässä 
summittaisen pelin merkeissä. Jos ei
lisen pelin perusteelta haluaisi antaa 
työvoiton jommallekummalle niin kiel
tämättä se kuuluisi silloin IFK:lle. 
Punapaitaisilla oli enempi kenttäpelis
tä hallussaan, mutta vaasalaisilla yhtä 
patjaa vaarallisia tilanteita. Yllättä
vän lopun ottelu joka tapauksessa sai. 
Ajatella vain, että IFK vielä 6 min. 
etinen loppua johtaa 2—0 ja silloin saa 
VPS ensimmäisen maalinsa ja ennen
kuin peliaika on päättynyt tavaton 
loppurynnistys tuottanut toisen ja sa
malla tasoittavan maalin. Tästä ta-
sritusniaalista voidaan sanoa, että se 
todella riippui hiuskarvan varassa. 
Vain 4 min oli jälellä kun pallo tökät
tiin IFK:n verkkoon. 

Jollei IFK saanut peliään luista
maan, niin ei sitä saanut VPS:k'ään. 
Moneen aikaan ei vaasalaisten ole näh
ty esittävän niin saamatonta peliä. 
Eturivi petti kokonaisuudessaan. Var
sinkin oli keskuskolmikko saamatto
malla tuulella. Puolustus* odotettua 
parempi. Varsinkin v.p. Vierimaa oli 
moniaan otteen suorastaan loistava. 
Tukimiehistä Palo työteliäin. Suoritet
tu ankara urakka väsytti heidät tyys
tin. Hyökkääjistä paras tietenkin Lind
gren. Maalivahti moitteeton. 

IFK valitti kapeata kenttää ja pie-
nempihän se on kai kuin muualla. 
Aström oli hyökkääjistä vaarallisin. 
Ensipuoliajalla menivät hänen lau
kauksensa liiaksi ohi. Hyviä olivat 
Karjagin I puolustuksessa ja Karja-
gin II hyökkääjistössä. Tukimiesten 
paras Ali Nylund. Maalivahti Närhi-
n~r. hyvä 

Erotuomarin tehtävät hoiti Tuhku* 
nen hyvin. Hän piti pelin säädyllisyy
den rajoissa ja jakoi tuomiot tasai
sesti. 

IFK alkoi myötätuulessa vaihtele
valla menestyksellä. Aström yrittää 
yllättää. Tuloksetta. IFK:11a on yli
ote pelistä ja vaasalaiset ovat aivan 
pyörällä päästään. IKK:11a on pari 
tuloksetonta kulmuria. Vaasalaisilla 
on noin IC min. tienoilla ensimmäinen 
todellinen tilaisuus. O.r.h. Järvinen 
keskittää ja Törnroos puskee pallon 
päällään Närhisen rintaan. Aloite on 
IFK :11a edelleen, mutta Vaasan puo
lustus on yllättämätön. Vierimaa on 
murroissaan nopea. VPS:kin pääsee 
langan päästä kiinni. Eräästä Lind
grenin syötöstä tarjoutuu keskustalle 
hyvä maalinsaantitilaisuus. Pallo pu
toaa aivan maalin eteen, jossa kuiten
kin Järvinen ja Julin viivyttelevät. 

VPS alkaa toisen aikapuoliskon on-
tustuneesti. Järvinen pääsee laukaise
maan ja vain heittäytymällä pelastaa 
Närhinen maalinsa. Peli on tilanne

rikasta. IFK:11a on vaarallinen vapaa
potku. Tuloksetta. Lindgren laukai
see ja pallo menee tolpan kautta ulos. 
Vihdoin täyttyvät IFK:n pyrkimykset. 
Aström pääsee läpi ja peli on 1—0. 
Vaasan mahti muuttuu 2 min. myö
hemmin. Kulmapotkun jälkeen ohjaa 
Salo pallon ilmaan ja Salin pamauttaa 
sen heti jälkeen verkkoon 2—0. IFK 
painostaa nyt. Aikaa on jälellä noin 
6 min. VPS saa hyökkäyksen synty
mään. Ruuhka IFK maalin luona. 
Törnroos saa pallon ja verkossa on. 
Peli on 2—SL Yleisön riemu rajaton. 
Kuuluu huutoja: tasoitusmaali. VPS 

saa voimia ja kun enää 4 min. on jä
lellä syöttää Lindgren ja Haka ohjaa 
pallon päällä verkkoon. Peli 2—2. 
VPS tekee vielä pari vaaratonta hyök
käystä ja peli on päättynyt. 600-hen-
kinen yleisöjoukko tervehtii riemuk
kaasti VPS:n saavutusta. 

V i ipur i s sa : 

ViPS-KIF 1—0 (0-0). 
KlF:n ja Viipurin Palloseuran väli

nen ottelu päättyi täpärästi viipurilais
ten voittoon 1—0. KIF saakoon tun-

Onko lähettäjällä 
liian suuri vastuu? 

Auttaisiko apumies 
asiaa? 

Olympialaisvoittajan mietteitä 
varaslähdöstä. 

Englantilainen olympiavoittaja H. 
M. Abrahams, joka itse on monet mo
nituiset kerrat ollut lähettäjän komen
nossa ja sanomalehtimiehenä seuran
nut satoja kilpailuja pikamatkoilla, 
kirjoittaa Manchesfceriäisessä Athle-
tie News-Iehdessä havainnoistaan seu
raavaa tehden myös parannusehdoituk-
sia: 

"Alituiseen saa kuulla paljon tyyty
mättömyyden ilmauksia suurten kilpai
lujen pikamatkojen lähetyksen johdos
ta, mutta luullakseni yleisö ei kyllin 
usein muista, miten äärettömän help
poa on istua penkillä, huomata mie
hen saavan varaslähdön ja sitten lau
sua varma tuomio lähettäjästä: "Hä
nellä oli silmät kiinni." 

Tulkoon heti alussa sanotuksi, ettei 
minulla ole lainkaan käytännöllistä 
kokemusta lähettämisestä, joten kaik
kiin arvosteluihini ja ehdoituksiini te
hoaa pyssymiehen huomautus, että 
puhun sellaisesta, mitä en tunne. 

Kilpailijan näkökanta. 
Aluksi muutama sana kysymyksestä 

kilpailijain kannalta katsottuna. Muu
tamat pikajuoksijat pyrkivät tahalli
sesti olemaan liikkeessä laukauksen 
pamahtaessa päästäkseen tällä mieles
tään näppärällä tavalla eroon parem
mista kilpailijoistaan, se on ehdotto
masti epäurheilijamaista ja kaikkea 
muuta kuin reilua. 

Miksi näemme niin usein takaisin 
kutsumisia ja vielä paljon useammin 
vääriä ja varaslähtöjä ? Juoksijalle ei 
tuota mitään vaikeutta olla viivallaan 
täysin liikkumattomana, jos hän vaan 
päättää olla lähtemättä ennenkuin 
kuulee laukauksen, eikä hänelle koidu 
siitä mitään haittaa lähdössä. 

Voin totuudessa pysyen sanoa, etten 
koko kilpailukautenani aiheuttanut ta
kaisin-komentoa enkä koskaan varas
tanut. Tapanani oli harjoitella ma
kuuhuoneessani valmiit-asennossa hie
vahtamatta oloa aina puolisen minuut
tia yhteen menoon. Vähällä vaivalla 
oppii ken tahansa pysymään vakavasti 
paikallaan ensin oikean lähtöasennon 
opittuaan eikä hänen silti tarvitse jän
nittää itseään hiukkaakaan. 

Monet pikajuoksijat ovat kuopissaan 
epävakaassa asennossa, koska he kai
vavat ne joko liian lähelle viivaa tai 
toisiaan. Toiset taas eivät osaa pan
na jalkojaan oikein kuoppiin eivätkä 
senvuoksi koskaan tunne olevansa pai
kallaan mukavasti ja ovat aina levot
tomia. 
Lähettäjän sanoessa "Paikoillenne!" 
asettuvat kaikki eri aikoina kuoppiin
sa, mikä lisää levottomuutta, josta 
horjuva lähtöasento aina aiheutuu. 

Ensimmäinen lähtöä koskeva paran
nusehdotukseni on, että lähtöviivan 
taakse olisi vedettävä toinen parin 
metrin päähän ja sille koottaisiin mie
het riviin ennen lähtökomennuksia. Kun 
heidät siitä sitten käskettäisiin kuop
piinsa, käyttäisivät luullakseni kaikki 
jokseenkin yhtäpitkän ajan niihin aset
tumiseen. 

Toinen ehdotukseni koskee lähettä
jän toimintatapaa. Paras koskaan ko
ko maailmassa näkemäni lähettäjä oli 
1928 Olympialaisten kisain saksalai
nen. Hän oli komea olemukseltaan ja 
hallitsi täysin kilpailijoita. Tuntuu 
suositeltavalta, että lähettäjä seisoo 
miesten sivulla ja mielestäni hiukka
sen etupuolella. En ymmärrä miten 
olisi mahdollista tarkata miehiä takaa
päin. Mielestäni on myös lähettäjälle 
edullista seistä pienellä korokkeella, 
jolloin hän näkee kaikki ylemmältä ta
solta. 

Tarkastava lähettäjä. 
Vielä yhtä ehdoitusta haluaisin 

nähdä kokeiltavan. Voitaisiin nimit
täin ottaa käytäntöön lähettäjän apu
mies, tarkastava lähettäjä. Tämä eh-
doitus ei ole omani, vaan erään moni
vuotisen kokemuksen omaavan miehen. 
Hän ehdoittaa, että tällä tarkastajalla 
olisi pistooli ja hänen tulisi tarkata, 
ettei kukaan pääse karkaamaan varsi
naiselta lähettäjältä. Hänen tulisi 
seistä samalla viivalla kuin miehet ja 
kuunnella laukausta, jos joku hänen 
mielestään pääsee ennenaikaisesti 
matkaan, niin hän pamauttaa paluu-
merkin. 

nustuksen siitä, että se hiekkakentällä 
pystyi näin hyvään tulokseen. 2 pis
teen hukkaa ei voitu välttää. Ne oli
vat kalliita pisteitä, joista ei olisi saa
nut luopua. Loppupuolella niilä ehkä 
olisi tarvittu. 

URHEILIJAT! 
Hiihtävän Karhun viimeiset, paten
toidut U U T U V D E T ovat 

Q ^ J ; _ _ , PESÄPALLOT TA 
Kfiaaion HEIKIN TOSSUT 

Tutustukaa niihin Ttf 

° / v URHEILUTARPEITA 
Helsinki, Merimiehenk. 88-40. P. 20911 
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P f pesäpallon 
juniormestan. 

Voitti HPL:n loppuottelussa 
1 4 - 6 . 

Juniori'i pesäpallomestaruus rat
kesi eilen Viipurissa. Klo 12 alkoivat 
välierät, joihin olivat päässeet PT ja 
TPV sekä HPL ja VPL. Toijalan 
pojat olivat kuitenkin mitään ilmoitta
matta jääneet pois, joten PT pääsi 
suoraan loppuotteluun. 

HPL ja VPL pelasivat tihkusateessa 
ottelunsa. Märkyys ei sentään häirin
nyt pahasti tätä ottelua. Ottelu alkoi 
viipurilaisten pesävuorolla. Muutamat 
viipurilaiset, eritoten varavahdit Hed
berg ja Juntunen, löivät hyvin, mutta 
lähtivät rohkeasti pesiltä, jonka vuoksi 
HPL:n näppärä lukkari Roini huiputti 
heitä pahasti. VPL ei saanut kahdella 
vuorolla yhtään juoksua. HPL sensi
jaan otti heti ensivuoroPa johdon yh
dellä. ja toisella vuorolla Helo löi kau
niin rajaleikkauksen saaden kotiin 
juoksun. Kolmannella vuorolla viipuri
laiset saivat kuparisen rikki, mutta 
sortuivat vääriin syöttöihin. HPL re-
päsi sitten, sai ajolähdön ja neljä juok
sua, joista yksi kunnarikin. Peli 6—1. 
HPL lisäsi juoksulukuaan 2:11a, mutta 
VPL sai myös kuudennessa vuorossa 
'l juoksua, joten lopputulokseksi tuli 
8—3. 

L o p p u o t t e l u n oli määrä alkaa 
klo 17, mutta Toijalan poisjäämisen 
vuoksi muutettiin alkamisaika klo 
14.30:ksi. Tätä vastaan protesteerasi-
vat kuitenkin edellisestä ottelusta väsy
neet HPL:n pojat, joiden oli asetutta
va levännyttä PT:ta vastaan. Protesti 
katsottiinkin oikeudenmukaiseksi ja 
ottelu alkoi vasta klo 17, jolloin tai
vaasta tuli vettä kaatamalla. Sadetta 
kesti koko ottelun ajan kentän ollessa 
järvenä. HPL:n hentorakenteisten poi
kien mahdollisuudet hupenivat kokoon 
tällaisella voimia kysyvällä säällä ja 
peli oli ratkaistu jo etukäteen. PT:llä 
ensin sisävuoro. Lujia lyöntejä. Pallo 
hriskahti kerran HPL:n polttajan nok
kaankin. PT.Ile tuli heti, kaksi juoksu» 
Ij-öuneistä j a yksi yliheitosta. HPL ei 
saanut mitään alussa. Toisella vuorolla 
PT veti kokonaista neljä juoksua saa
den paljon ajolähtöjä. PT:n yliote 
alkoi käydä yhä tuntuvammaksi. Sen 
ulkopeli ei rikkunut kertaakaan, mutta 
siellä pelasikin seuran kantamiehistöä: 
Tynkkynen Ihalainen sekä pikaluis-
telijanuorukaiset Pikkarainen ja Sun-
den. Kuudennella ja seitsemännellä 
vuorolla HPL sai kiristetyksi otettaan. 
Tuli ajolähtöjä, jopa miehiä kotiinkin. 
Loppukiri oli sentään liian myöhäinen 
vaikuttaakseen pelin tulokseen. PT 
poistui mestarina 14—6. Kuivalla 
täällä HPL olisi ehkä pystynyt parem
paan vastukseen, mutta lopputulos oli 
-silti oikeudenmukainen. 

Molemmat pelit tuomitsi hyvin ja 
tarkasti voim.-op. Turunen Viipurista. 

K a a p o . 
* 

Stadionrahasto. 
N.s. Stadion-valmisteet tuottaneet 

vuoden ensi puoliskolla puoli 
miljoonaa. 

Vuoden alussa nousi stadiomahnstj 
hieman alle 2.5 milj. markkaa, ollen 
nyttemmin n. 3.750.000:—. Raha-ar-
pajaisten voittovaroista on kuluvan 
\uoden aikana saatu yhteensä Smk. 
679.450:—. Stadion-merkillä varuste
tut valmisteet ovat tuottaneet vuoden 
ensi puoliskolla n. 510.000:— markkaa. 
Viimemainittu tulos osoittaa, että tätä 
tietä voidaan vastaisuudessa saada var
sin huomattava lisäys stadionin aikaan
saamista varten, sillä jatkuva talous
pula ei varmaankaan ole ollut vaikut
tamatta edellämainittuun tulokseen? 
Stadion rahastoon tuleva osuushan on 
riippuvainen k.o. tuotteiden menekistä, 
joten täydellä syyllä voidaan odottaa 
rahaston entistä nopeampaa kasvua, sil-

jotka asianomaisen* luvalla järje.-iämme Turun Urheilupuistossa elokuun 30 ja 
39 päivinä 1930. Kilpailuihin on lupautunut osallistumaan joukko ruotsalaisia 
urheilijoita, m. m. J. Lindgren, R. Magnusson, Öhrn y.m. 

KILPAILUOHJELMA: 

Lauantaina 3». 8. klo 6 ip.: 200 m. juoksu, 800 m. juoksu, 5000 m. juoksu, 400 m. 
aitajuoksu, kiekonheitto, korkeushyppy, pituushyppy, seiväshyppy, tulosr. 
3 m. 

Sunnuntaina 31. 8. klo 2 ip.: 100 m. juoksu, 100 m. tulosrajajuoksu (12.5), 400 
m. juoksu, 1500 m. juoksu, 10000 m. juoksu, kuulantyöntö, keihäänheitto, 
kolmiloikkaus, seiväshyppy. 
Kansainvälisiä kilpailusääntöjä noudatetaan. Palkintoina jaetaan arvoesi

neitä. Ohjelman muutosoikeus pidätetään. Ehdottomasti ilmoittautuneille ulko-
piiriläisille varataan vapaa asunto Hotelli Nationalista. Päättäjäiset ja palkin
tojen jako Turun V.P.K:n talolla. Ilmoittauaumiset tehtävä ennen 27. 8. osoit
teella: Turun Urheiluliitto, Turku. 

Toivoen runsasta osanottoa ja aina valmiina vastapalveluksiin 

Urheiluterveisin 

TURUN URHEILULIITTO 

A »g. ltmlhM.il. puheenjoht. A. V. Aaltonen, sihteeri. 

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO 
Helsinki. Puheenjohtaja V. Smeds, 
Stenbäckinkatu 12, puh. 44 795. 
Sihteeri Väinö Ertamo, Museokatu 
42, B. 35. 

Ainoastaan täten kutsumme kaikkia SVUL:n alaisten seurojen pyöräili
jöitä osallistumaan 
jotka asianomaisella luvalla järjestämme sunnuntaina 24/8—30 Viipurissa, Pa-
pulan urheilukentällä, alkaen klo 11 ap. 

K i l p a i l u o h j e l m a : 1 km. ja 10 km. rata-ajot sekö uloslyöntiajo 
yleistä luokkaa varten; 5 km. ajo alokkaille sekä maantieajo Viipuri—Imatra— 
Viipuri, noin 120 km. ja tämän matkan ajaneille kuntoisuusajo 1200 m. kentällä. 
Maantieajoon osallistujat lähetetään matkalle yhtaikaa klo 8 ap. 

Imatra-ajon voittaja saa vuodeksi haltuunsa Dunlop-tehtaan ja paras Vii
purin piiriläinen Nokian kiimitehtaan lahjoittaman kiertopalkinnon. Muina pal
kintoina jaetaan arviesineitä 3 kussakin lajissa paitsi Imatra-ajossa 5. Imatra-
ajon loppuunajaneille annetaan sitäpaitsi kaikille seuran muistomitali. 

Osanottoihnoitukset pyydetään lähettämään 18/8 mennessä hammastek
nikko J. K. Elmiselle, Viipuri, TCarjalank. 12. — Osanottomaksu on 5:— ja jäl-
ki-ilmoituksista 10:—. 

Ehdottomasti olmoittautuneille vieraspaikkakuntalaisille varataan vapaa 
asunto. 

Valmiina rointimme mukaan vastapalveluksiin merkitsemme 

Urheiluterveisin 

VIIPURIN PYÖRÄILIJÄT r.y. 

J. K. Elntinen. puheenjoht. E. Viinikainen, sihteeri. 

Kutsumme kaikkia SVUL:n alaisten seurojen jäseniä osalliistumaan 
K A N S A L L I S I I N K U T S U N T A K I L P A I L U I H I N , 
jotka asianomaisella luvalla järjestämme Hämeenlinnan urheilukentällä maa
nantaina 18.8. (Suomen mestaruuskilpailujen jälkeisenä päivänä) klo 18.30. 

O h j e l m a : 100 m. 400 m. 1,000 m, 10,000 m, 1,000 m, alokkaille, pituus, 
korkeus, seiväs, kiekko ja keihäs. 

Kilpailuissa noudatetaan SVUL;n kilpailusääntöjä. Ehdottomasti ilmoit
tautuneille varataan vapaa asunto. Ilmoitukset on lähetettävä viimeistään 
torstai-iltaan, 14. 8. mennessä os. Hämeenlinnan Tarmo, Hämeenlinna. Ohjel
man muutosoikeus pidätetään. 

Toivoen runsasta osanottoa ja valmiina vastapalveluksiin 
urheiluterveisin 

H Ä M E E N L I N N A N T A R M O . 
V. Eskola, V. Ottelin, 
puh. joht. sihteeri. 

lä varmaankin tulee niitten lukumäärä 
jatkuvasti kasvamaan, jotka haluavat 
jouduttaa stadionin aikaansaamista 
käyttämällä Stadion-merkillä varustet
tuja tavaroita. 

Jo viime vuonna laskettiin ensimmäi
set Stadion-valmisteet kauppaan, mut
ta varsinaisesti vasta kuluvan vuoden 
aikana on siinä suhteessa päästy tulok
siin, ja kuten edellä mainittu, varsin 
lupaaviin. Liikkeessä on nyttemmin 
moninaisia valmisteita, joita käyttä
mällä ilman minkäänlaista lisämenoa 
jokainen on tilaisuudessa edistämään 
stadionhanketta, vieläpä hyvinkin tun
tuvasti, kunhan jokainen ryhtyy yh
teistä yritystä tukemaan. Tuotteista 
mainittakoon Attilan kengät, Bolande-
rin kravatit, Havin saippua, Urheilu-

tarpeitten urheiluvälineet, S.O.K:n pol
kupyörät, Strengbergin savukkeet ja 
sikarit, Nokian kumijalkineet, Yhdisty
neitten Villatehtaitten kankaat ja lan
gat, Jaavan Teekaupan tee, Kahvi Oy :n 
kahvi, Helsingin Säilyketehtaan kala
säilykkeet, Kankaan ja Mäntän pape
rituotteet, Kauppiaitten Teollisuus 
Oy:n margariini, Kermokkeen kerma-
vastike "Tarmoke", Kutomo & Punomon 
olkaimet, Oxygenol hammastahna ja 
suuvesi, Pommac, Schaumanin faneeri-
valmisteet, Suomen Lakkitehtaan lakit 
ja käsineet, Suomen Panimoteollisuuden 
harjoittajani liittoon kuuluvien tehtait
ten mallasjuomat, Suomen Sähkölamp-
putehtaan lamput, Suomen Trikooteh
taan trikoovalmisteet, Systeman kir
joituskoneet, värinauhat ja hiilipaperit, 

UONTIOGI 

1/112! 
ilmestyy kahdesti viikossa: 
maanantaina \a torstaina 

a a m u 11 a. 

Liisankatu N:o 14. 

TOIMITUS. 
Puh. N:o 36 543. 

Avoinna: Kaikkina arkipäivinä klo 
11—17 sekä «tapaasi 
keskiviikko- j * sunnun-
tai-iltoma klo 18—22. 

TOIMISTO. 
Puh. N.o 26 770. 

Taloudenhoitaja: A. J. Manninen. 
Avoinna: Kaikkina arkipäivinä kM> 

9—17, paitsi lauantaisin 
ja aattoina k To 9—15. 

TILAUSHINNAT: 
Kotimaassa: lh vk Smk. 65:—, Ä 

vk. 35:—, % vk. 20:—. 
Ulkomailla: '.'i vk. Smk. 130:— ja 

Va vk. 65:—. 
Irtonumerot: Kotimaassa Smk. 1:5* 

ja ulkomailla Smk. 
2:50. 

»LMOITUSHINNAT: 
Smk. 1:50 palsta TOTU. Värilliset 
ilmoitukset Smk. 3:— a*ti, vähin 
maksu Smk. 500:—. KILPAILU
KUTSUISTA myönnetään 28 % 
alennus seuroille, jotka lähettävät 
ilmoituksensa suoraan konttoriim
me. 
ETU- ja TAKASIVULLE otetaan 
ilmoituksia erikoissopimuksesta. 

Urheilijain muistilista: 

Hotelleja: 

Hotelli HEIMO, Hallituskatu 15, 3 mir,. 
asemalta. P. 20 543, CO 542. (Ent. Ho
telli Heimola.) Huon. 25:— alkaen. 

Yksityishotelli KESKUS, P. Espl.k. 37, 
3:s kerr. Omist. Rva Ida Rutanen. P»n. 
36852. 

HANSA I. Heikinkatu 9. 
Vaihde 22 041. 

III 1VI KaIev»n!<atu * 7 (e"t- Vladiroi-
ULA M rink.) Siistejä huoneita 25:— 
alkaen. Puh. 22 742. 

Hierojia: 

HIEROJA ja sairasvoimistelija Terot) 
Kannisto, Saariniemenk. 4 A 9, p. 720-17. 

Sairasvoimist., hierontaa. Tri K. Tas
kisen kurss. suorittanut. Puh. 44 toi©. 

Parturiliikkeitä. 
U r h e i l i a n ; » m a t k a n p ä ä » 

oin 

Uimahallin Parturiliike 
Saunoja: 

PöisiotaloraSiinLi2Ä^^ 
Valohoitoa, höyrykaappia. Hierontaa. 

Turun Pussi- ja Kirjekuoritehtaan kir
jekuoret ja Koh-i-Noor-tehtaan kynät. 

Kuten edellä jo mainittiin, saattaa 
Stadion-tuotteista vastaisuudessa saa
tava osuus stadionrahastoon nousta 
huomattavasti siitä mitä se jo nyt on 
ollut. Tämä riippuu kuitenkin jokai
sesta, joka haluaa nähdä Suomen Sta
dionin muurien nousevan mahdollisim
man pian: jokainen voi sitä jouduttaa 
ryhtymällä käyttämään Stadion-laatu
merkillä varustettuja valmisteita! 

Clas Thunbev£ & K:t 
U u s i R a k e n n u s t o i m i s t o 

Helsinki, Pohjoisranta 16. B. 16. 
Puh. 22 007 ja Oulunkylä puh. 95. 

S u o r i t t a a korjaas- ja nudexta-
rakennustöitä. 

file:///uoden
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Näytöstä kilpailun puutteessa 
olivat Nurmen juoksut Tukholmassa 

Lindgrenille 

Magnussonilla 

vielä pitkä matka 
mestariluokkaan. 

Sjögren 
ol i y l l ä t t ä ä 

Larvan. 

4 mailia 19.24,6. Paavo Nurmen 
_ juoksut Tukhol

massa torstaina ja perjantaina muo
dostuivat näytöstilaisuuksiksi kilpailun 
puutteessa. Lindgren tuotti karvaan 
pettymyksen sille kahdeksantuhantiselle 
katsomolle, joka oli tullut seuraamaan 
ennakolta hyvin puhvattua 4 mailin 
"kaksinottelua". Pitkä boräsilainen ei 
pystynyt likimainkaan siihen, mitä oli 
odotettu. Nurmen tunnustellessa maa
perää kolmella alkukierroksella oli 
Lindgrenin helppo pysyä matkassa ja 
vielä seuraavatkin kolme kierosta hän 
säilytti tuntuman, mutta kun Paavo 
seitsemännellä kierroksella kiristi 
vauhtiaan, meni Lindgreniltä luonto. 
3000 m:n kohdalla oli ensi kerran aika
eroa: Nurmi 8.55,6, Lindgren 8.57 ja 
sitten ero kasvoikin sekä sekunneissa 
että metreissä nopeasti. Kilpailuna 
juoksu menetti kokonaan jännityksen-
sä, sillä Lindgren oli 5000 m:n kohdalla 
jo 27 sek. jälessä, mutta Nurmen ul
jas juoksu piti silti katselijat lämpi
mänä loppuun asti. Vide oli laatinut 
ennen juoksua Nurmelle kierrostaulu-
kon 19.14 min. varten, tulosta, joka 
olisi ollut uusi maailmanennätys. Nämä 
Viden kierrosajat ja Nurmen todelliset 
kierrosajat kuulutettiin ja kun Nurmi 
itsepintaisesti pysytteli lähellä ennä
tystä, kohosi mieliala Lindgren-petty-
myksestä huolimatta. 

Nurmi saavutti vähäistä ennen kel
lon soimista örebrolaisen Möllerin 
kierroksella ja pinnisti sangen ko
measti viimeisen kierroksen maaliin. 
Hänen ajakseen tuli 10.24,6. Maailman
ennätys on 10.15,6. Kun ottaa huo
mioon ennen kilpailujen alkua vallin
neen rankkasateen vaikutuksen stadio
nin muutenkin tavallista huonommassa 
kunnossa olevaan rataan, on Nurmen 
torstaista tulosta pidettävä maailman
ennätyksen veroisena, ehkä parempa
nakin. Ilma oli juoksun aikana kostea 
ja raaka. 

Lindgren ei 5000 m:n jälkeen enää 
yrittänyt, vaan veteli laiskanpitkin as
kelin kaksikolmanneskierrosta Nurmen 
jälessä. Hänen aikansa oli 20.11,4. 
O. Hagsten saavutti lopussa Lindgre
nin huomattavasti tullen kolmanneksi 
ajalla 20.18,4. O. Möllerin aika oli 
20.59,2. Muita osanottajia ei tässä 
näytösjuoksussa ollutkaan. 

T TH „ ~~, 7, Perjantai-
3 mailin "vesnuoksu . . , . 

J na juoksi 
Magnusson Nurmen kanssa 3 mailia 
rajalta toisten kilpailijoiden saadessa 
tasoitusta 160 metristä 275 metriin. 
Kilpailu tapahtui nyt sateessa radan 
ollessa yltympäri veden peitossa. Mi
tään ennätystä lähentelevää tulosta ei 
tällaisissa oloissa voinut toivoakaan ja 
Nurmi sanoikin lähtiessään juokse
vansa tuollaisen 15 min. harjoitusjuok-

.{ mailin ensikierros: Nurmi, Lindgren, Möller ja Hagsten. 

sun. Magnussonista hän ei odottanut 
vastusta voitettuaan Lindgrenin edelli
senä iltana niin ylivoimaisesti. Magnus
son olikin yhtä köykäinen kuin Jean 
Gunnar. Hän jäi jo ennen puolimatkaa. 
Ennen Nurmea saapui kuitenkin neljä 
tasoitusmiestä maaliin: T. Jensen, 
jolla oli 275 m. tasoitusta, ajalla 
14.37,4, O. Hagsten (160 m.) 14.39,8 
T. Frendin (250 m.) 14.43,8 ja O. Möl

ler (160 m.) 14.45,5. Nurmen aika oli 
14.45,8, Magnussonin 15.15,6. 

Larva lujilla. Perjantain kilpai
lujen ohjelmassa oli 

myöskin 1500 m:n juoksu, johon otti 
aivan yllättäen osaa Harri Larva. 
Vielä torstaina ei täällä kotona tie
detty Larvan Tukholman-matkasta 
tuon taivaallista. Larvalla tuntuu ole-

Pikapisfoia piirien mes
taruuskilpailuista. 

SVUL:n varsinainen piirimestaruuskilpailupäivä oli eilen. Useilla 
piireillä olikin kilpailunsa. Koska tulostaso melkein kaikkialla jäi sateiden 
vuoksi heikonlaiseksi ja tilanahtaus lehdessämme on tavaton, tyydymme 
mainitsemaan vain muutamia erikojsuuksia eri piirien kilpailuista. Tar
kemmat tulokset sitten torstaina. 

K i v i h e i t t i k i e k k o a 4 4.2 0 Keski-Suomen piirimestaruuskil-
pailuissa Jyväskylässä tihkusateessa. Tulos on uusi piiriennätys. Alanko 
sai limpun lentämään 39.00 ja Kalle Järvinen 38.26. Kalle voitti puoles
taan kuulan 13.74 Alangon ollessa toinen 13.48 ja Rauneen kolmas 13.47 
ja Alanko moukarin 41.04. Häkkinen tuli mestariksi neljässä lajissa 
juosten 60 m 7,7, aidat 17,5, hypäten pituutta 653 ja-seivästä 330. Luo
manen voitti 1,500 m 4.07 ja Kinnunen leikitellen 5,000 m 16.03,4. 800 
m:llä kamppailtiin kovasti. Ylönen löi sekunnin kymmeneksellä Koski
sen. Aika 2.01,6. Ensi 400 m juostiin 57,5 sekunnissa. 

R i e n t o v o i t t i U : l i i t on n. s. Maakuntamaljasta kilpailtaessa 
yhdellä pisteellä Varsinais-Suomen piirimestaruuskilpailuissa. U:liitto ei 
kuitenkaan ottanut kilpailua vakavasti, vaan antoi parhaimpien kyky
jensä olla poissa. Sään vaikutuksesta jäi tulostaso keskulaiseksi. 
Maaottelujalkapalloilija L. Lehtinen tuli keihään ja kiekon mestariksi 
tuloksin 54.68 ja 38.05 ollen sitäpaitsi toinen kolmiloikassa 13.33. Rien
non T. Aho voitti viisi mestaruutta: 100 m 11,7, 200 m 24,2, aidat 18,3, 
pituuden 650 ja kolmiloikan 13.51. Pauli Sandströmkin nähtiin vielä pi
tuutta hyppäämässä: toinen tila tuloksella 640. Tuominen voitti jäl
leen Potilan 5,000 m:llä. Ajat 15.39,6 ja 15.40. Enlund kolmas 15.44,7. 

R u h a s e n 5 8.8 0 o l i p a r a s tulos Hämeenlinnan piirin mesta
ruuskilpailuissa, jotka Forssan Salama järjesti uudella kentällään. Kah
den päivän rankkasade teki suorituspaikat mahdottomiksi. Sade teki kep
posensa seiväshypyssä Nikanderille jättäen tämän kolmanneksi tuloksel
la 310. Varsta voitti 330 ja Forssan nuori Sundbäck oli toinen 320. Ur
ho Petäjä kaatoi aitoja liikaa, jonka takia velimies Unto voitti mesta
ruuden ajalla 25,8! 

V i i p u r i n piirimestaruuskilpailuja "suosi" sade myöskin. Kil
pailut pidettiin Ensossa. Alajääski juoksi olosuhteisiin katsoen oival
lisen 800 m: 1.59,7 ja voitti Gourewitschin 400 m:llä. Ajat 53,4 ja 53,6. 
Siltanen heitti moukaria 43.70 ja Kotro 43.40. Kylälä juoksi 100 m 11,4 
ja Inkinen heitti keihästä 56.45. Gourewitschista tuli 200 metrin mes
tari, mutta aikaa meni 25,1. 

van huono tuuri Tukholmassa. Viimd 
vuonna hän sai siellä selkäänsä Ler-
nendilta ja nyt hän oli vähällä hävitä 
vanhalle Gunnar Sjögrenille, joka on 
ruvennut kahden vuoden sairastelua 
jälkeen jälleen menestyksellä kilpaile
maan. 1500 m:llä oli vain kolme osan» 
ottajaa: Larva; Kraft ja Sjögren. Kraft 
johti alussa, mutta pian oli Larva tien
näyttäjänä. Juoksua oli reklamoitu 
Larva—Kraft otteluna, jossa toivottiin 
Kraftille korvausta viimesyksyiseen 
niukkaan maaottelutappioon. Kraft on 
kuitenkin kilpaillut liikaa tänä kesänä, 
eikä hänestä ollut vastusta Larvan ryh
tyessä loppukiriinsä. Mutta viimeisellä 
suoralla Harri saikin toisen hädistäjän, 
sillä nöyrästi ja huomaamattomana pe
rässä laputellut Sjögren otti julmetun 
pinnistyksen, ohitti Kraftin ja läheni 
Larvaa. Loppuhetket olivat jännittävät. 
Larva piti sentään varansa ja voitti 
parillakymmenellä sentillä. Molempien 
ajaksi merkittiin 4.07. Kraftin aika oli 
4.09,4. 

65,77. 
Nummi Hiitolassa, 

Hiitolan Urheilijain kansallisissa 6. 
8. oli kilpailijoita n. 400, yleisöä n 
250, rata ja kenttä sateesta pehmeät ja 
maantie kurainen, mutta ilma ihana. 
Heikki Nummi heitti tavallisen arkikil-
pailutuloksensa Saarijärven jäädessä 
yhä hivenen alle 60:n. Jouhki hyppäsi 
pituutta hyvin. N. 80 km maant;epyö-
räilyn Hiitola—Käkisalmi—Hiitola, 
voitti V. Väänänen vaikkakin niukasti. 

P a r h a a t t u l o k s e t : 
1 0 0 m: A. Jouhki, Sort. Viritys, 

11,5; 2 0 0 0 m alokkaille: A. Kuha, 
Hiitolan Urh. 6.09,2; 1 5 0 0 m.: E. 
Nupponen, HU, 4.20,5; 5 0 00 m: A. 
Tossavainen, Joens. Rajav. Urh., 
16.07; k e i h ä ä n h e i t t o : 1) H 
Nummi, VU, 65,77; 2) P. Saarijärvi, 
Käkisalmen Käenpojat 59.74;p i t u u s-
h y p p y : Jouhki 683; p y ö r ä i l y : 
1) V. Väänänen, MU, 2.29,01; 2) K. 
Sainio, Lahden Pyöräilijät 2,29.03; 3) 
J. Jääskeläinen, Viipurin Pyöräilijä", 
2.37,08. 

* 
— Lyyli Lahtinen ui Jyväskylän 

US:n näytöksessä viime perjantai-il-
tana 100 m. selällään 1.34,4. Tulos on 
1.1 sek. parempi Suomen ennätystä. 

Helsingissä 1930. 
Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö. 


