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H u o n e i t a t i l a u k s i a v a r t e n . 
Puh. ruokasali 28444, eteinen 222G1. 

T*"K©rruÄ 
Kuten jokainen tietää, on meidän 

päiviemme Ruotsin tärkeimpiä sivistyk
sellisiä kutsumuksia arvostella meitä 
takapajuisia suomalaisia ja meidän lai-
toksiamme. Tuoreena esimerkkinä tästä 
voidaan mainita voimistelutirehtöörskä 
Elin Falckin äskeisessä Tukholman 
kylpykongressissa esittämä arvostelu 
suomalaisesta saunasta. Hänen mieles
tään se sopii ainoastaan henkilöille, 
joilla on erikoisen vahva sydän j a hy
väkuntoinen verisuonisto. Sen takia 
hän ei tahtonut tavallisille ihmisille 
suositella sitä, vaan suihkukylpyjä. 

Tämä lausunto näyttää herättäneen 
eräissä meikäläisissä lehdissä pahen
nusta. Ja näköjään syystäkin, sillä 
onko nyt ruotsalainen pätevä arvoste
lemaan saunaa, ruotsalainen, jonka 
kansalaisista monet kylpevät vain kah
desti maallisen vaelluksensa aikana, ja 
siitäkin toisen kerran vasta kuoltuaan 
j a kuoppaamista vailla! Mutta vain 
näköjään syystä on tähän pahentumi
seen aihetta. Todellisuudessa saattaa 
hyvinkin olla mahdollista, etteivät mui
den kansain jäsenet kestä saunaa niin
kuin me, joiden joukosta se ehkä on 
karsinut sydänvikaisia ja siten kehit
tänyt meistä sydämmikön kansan. 

* 

Toisen todella oikeutetun ruotsalai
sen arvostelun meistä voimme mainita. 
Tegner kirjoittaa Lindgren—Loukolan 
tyrkiskelyn johdosta, että suomalai
silla on paha tapa leikata liian 
läheltä ja pian kilpailijansa edelle. 
Magnusson—Salminen ottelussa Tai
misto teki itsensä tähän syypääksi ja 
karkeasti. J a vaikka näyttääkin siltä, 
että tätä peliä esiintyy helpoimmin 
ruotsalaisten kanssa, jotka eivät yleen
sä ole yhtä kohteliaita päästämään kil-' 
pailijaa, ainakaan suomalaista kilpaili
jaa "johtovuorolle" kuin meillä on ta
pana omien miestemme kesken, niin oli 
HKV—Kiffenin 800 m samanlaista 
peliä omiemmekin kesken. Tästä on 
välttämättä päästävä. 

Aivan suotta Tegner sensijaan kat
soo L—L:n tyrkiskelyn vahvistukseksi 
kannalleen Bylehn—Helgaksen maaot-
telujuoksussa. Ei Helgas voinut yrit
tääkään ennenaikaista eteenleikkaa-
mista, sillä B. nosti kyynärpäänsä hä
nen tielleen ennenkuin hän ennätti 
kunnolla B:n rinnallekaan! Vielä vä
hemmin yritys puolustaa omiaan sillä, 
että jos nämä usein rikkovatkin tässä 
kohden, niin tapahtuu se enimmäkseen 
alkurytäkän sekasotkussa tai loppuki
rin raivoisassa voimainpurkauksessa, 
jotavastoin he ovat hyvin tarkkoja, et
tei pitkän matkan varrella saa tunkeu
tua ohi. Tähän voidaan huomauttaa, 

I että juuri noissa T:n mainitsemissa 
kilpailun vaiheissa nämä virheet ovat 
T:n omaa sanontaa käyttääksemme 
"ratkaisevia virheitä" — Taimistokin 
rikkoi tässä kohti 3,000 m kilpailun rat
kaisevalla asteella —, jotavastoin pai
kan vaihdolla matkan varrella ei ole 
ollenkaan siinä määrin ratkaisevaa 
merkitystä. Suomessa otetaan asia to
della pitkällä matkalla ja sen varrella 
siltä kannalta, että jos ei vauhti taka-
naolijaa tyydytä, niin hänet lasketaan 
mielisuosiolla ohi sitä kiihdyttämään. 
Tämä suomalainen järjestelmä on osal
taan kehittänyt parempia juoksijoita, 
ruotsalainen taas häikäilemättömämpiä 
taktikoita. Asia erikseen on vielä 
se, onko urheilijalla, joka on väärin si
vuutettu, oikeus itse heti ruveta oikeut
taan hakemaan? Minun mielestäni vää
rin sivuutetun oikeuksiinsa saattami
nen on palkintotuomarien asia. Jos ur
heilija saa käyttää nyrkkioikeutta, niin 
miksei yhtä hyvin myöskin kavio-oi
keutta, potkia ja raapia! 

TUL:n Sporttineekeri valittelee "suo
jeluskuntien, luokkakaartin" miltei lei
maa antavaa piirrettä SVUL:n voimis-
telujuhlissa. "Nimitys luokkakaarti on 
perusteltu ja tosiasiain mukainen", La
puan ja Vaasan tapahtumatkin muka 
tukevat tätä käsitystä. "Kun S.V. 
U.L:n juhlien aikana on kuulunut ta
vanmukaista valittelua siitä, ettei työ-
läisurheiluväki ole mukana, voimme 
tässä sanoa suoraan, että on mautonta 
toivoakaan, että työläisurheiluväki as
tuisi samoissa juhlakulkueissa, missä 
S-merkkiset suojeluskuntalaiset muo
dostavat ydinjoukon." 

Minä tahtoisin tähän sanoa yhtä suo
raan, että on mautonta vatkuttaa van
haa lorua luokkakaartista. Suojelus
kuntalaisten pääosana on väkeä, joka 
ei todellisuudessa ole sen kummempaa 
luokkaa kuin TUL:n jäsenistö, saman
laisia vähäväkisiä työläisiä kuin tämän 
maan useimmat kansalaiset. Ei se 
seikka, että heidän poliittinen käsityk
sensä ei ole sosialistinen ja luokkatais
telun kannalla, tee heitä luokkakaar-
tiksi. J a uskooko Sporttineekeri to
siaankin, että mahdottomuus käyttää 
suojeluskuntalaisia pitämään ylhäällä 
punaupseeri Barkoff-Niemisen housuja 
on todistus suojeluskuntien muka luok-
kaluonteesta? Ovatko kommunistit 
joku luokka? 

Toden totta, luokkaeroa ei ole TUL:n 
ja SVUL:n ja suojeluskuntalaisten 
pääjoukkojen välillä. Muistan hyvin 
TUL:n voimistelujuhlien osanottajaan 
yleisvaikutelman v. 1927, ja olen varma, 
että jos oloihimme perehtymättömälle 

Missä suoma= 
laisten pääpeli? 

SEURAT JA YHDISTYKSET! 
painatustöittenne suorittajaa hakiessanne kääi.tykää 
puoleemme, suoritamme kaikkea kirjapainoalaan 
kuuluvaa työtä huolitellusti. 

Kirjapaino O- Y. Beta 
Pohj. Esplanaadinkatu 57, E, puh. 32 361. 

Tanskan ottelun jättämä karvas 
muisto alkaa vähitellen hälvetä ja ti
lalle jää vain ottelun hyvät puolet, 
opetukset ja ohjeet. 

Sanokaamme heti aluksi, että hyvis
tä puolista vastasivat yksinomaan 
tanskalaiset, sillä oikeastaan yksikään 
suomalainen ei pelannut edes tavalli
seen tapaansa, lukuunottamatta maa
livahtia ja Oksasta. Mieliin painui 
lähtemättömästi tanskalaishyökkääjis-
tön sulava ja määrätietoinen työsken
tely, joka luisti katkeamattomana jo
nona suomalaispuolustuksen epätoivoi
sista puolustuksista huolimatta. Niin
kuin tuli jo viime tiistaina mainittua, 
niin tanskalainen oli kaikessa mikä 
koski pallopeliä suomalaista virkavel-
jeään parempi. Sokeakin näki, että 
laukaisuvalmius, syöttötaito, pääpeli 
m. m. oli ylivoimaista tanskalaisen 
esittämänä, mutta ehkä sittenkin juuri 

ulkomaalaiselle olisi voitu näyttää sa
malla kertaa TUL:n ja SVUL:n juh
lien tyypillisiä rivimiehiä ja kykyä, 
kummatko ovat köyhälistöä j a kum
matko varakkaita, niin sivullinen olisi 
luultavastikin tullut tulokseen, josta 
en oikein ymmärrä, olisiko se ollut 
lahja vai loukkaus sporttineekerille. 
Lahja, koska tullilaiset olivat ehkä 
yleensä paremmin tai ainakin juhlal
lisemmin puettuja vallitsevine Schiller-
kauluksineen j.n.e., loukkaus taas ryy-
syköyhälistön dogmia vastaan! 

Sitten toiseen asiaan TUL:n ja 
SVUL:n rajamailta. Komea-askelinen 
Lauri Virtanen on suorittanut loik
kauksen, joka e o l e komea: siirtynyt 
kesken kilpailukauden Helsingin Tove
reihin ja aikoo tuossa paikassa kil
pailla uuden seuransa jäsenenä. 

Tämä on mautonta, ja monessa as
teessaan. Mautonta ei ole se, että 
TUL:sta pyrkii ja muuttaa urheilijoita 
"porvarien", sanottakoon siitä mitä 
muuta hyvänsä, niin joka tapauksessa 
vapaampaan, hengeltään suvaitsevam
paan ilmapiiriin. 

Mautonta on se painostus, jolla TUL 
koettaa pitää työläisurheilijoita jäse
ninään, leimaamalla pettureiksi jokai
sen, joka yleensä siirtyy toiseen leiriin. 
Tästä painostuksesta sekä siitä vasem-
mistopiireihimme juurtuneesta kat
santokannasta, että jokainen askel va
sempaan on oikea ja autuaallinen, on 
johtunut, että useat SVULiään pyrki
vät nuorukaiset ovat kulkeneet sinne 
Tykin kautta — potkitutlaneet itsensä 
ensin vasemmalle pois. Tämä on kak
sinverroin mautonta, epämiehuullista. 

Mutta mautonta on myöskin se, että 
SVUL ja muut järjestöt ottavat vas
taan kesken vuotta ja kilpailukautta 
tällaisia tulokkaita. Muuttamisessa si
nänsä ei ole mitään, mutta sen ajassa 
ja tavassa, niissä olosuhteissa, joissa 
se tapahtuu. SVUL pitää omassa kes
kuudessaan kiinni siitä, ettei sama ur
heilija saa samana kalenterivuonna 
edustaa useampaa kuin yhtä seuraa. 
Tämä mielestäni ei johdu vain seuro
jen taloudellisten intressien, vaan pal
jon tärkeämmän asian: urheilijan luon
teen vuoksi. Yleisurheilijalle vuoden 
vaihde on mitä sopivin aika mahdolli
sesti muuttaa seuraa, kesken kilpai
lukauden muuttamisessa taas on räi
keä uskottomuuden, ja kun kuvaan si
joitetaan suururheilijan suosiosta kil
pailevat seurat, koiranhäiden leima. 

Mielestäni yleisurheilujaoston ja 
SVUL:n olisi korrektin menettelyn al
kuun päästäkseen kiellettävä Virta
selta ja jokaiselta muulta kesken vuo
den muuttajalta oikeus edustaa uutta 
seuraansa kuluvan vuoden aikana. Ei 
kohteliaisuuden osoitukseksi TUL:lle, 
vaan oman jäsenistönsä urheiluhengen 
varjelemiseksi. 

T a h k •. 

hyökkääjistön keskinäinen työskentely 
oli keskeisenä mielenkiinnon koitteena. 

S u o m a l a i s h y ö k k ä ä j i s t ö 1-
l ä e i o l l u t m i n k ä ä n l a i s t a 
t a k t i i k k a a . 

Siinä alaston totuus, joka ilmeni ko
ko kansalle. Joukkue menestyy niin 
hyvin kuin eturivi pelaa. Hyökkäys-
toiminta on parasta puolustusta, on 
vanha totuus, jota on jauhettu ties mi
ten monta vuotta. Mutta onko suoma-
laisyhdistelmä koskaan jaksanut edes 
osapuilleen työskennellä jonkunlaisen 
suunnitelman mukaan. Rohkenemme 
väittää, ettei ole, ja että edes ennen 
ottelua ole keskustetukaan peli suun
nitelmasta. Ihmekö siis, että esim. 
tanskalaisottelussa suomalainen hyök-
käystyö oli harmittavan päätöntä. Se 
haparoi sinne tänne kuin etsiäkseen 
johtolankaa, jota se ei milloinkaan löy
tänyt. Välimiehet heiluivat edestakai
sin itsekään tietämättä, mitä halusivat. 
Tyypillistä juuri välimiestyöllemme 
oli, että kului kokonaista 6 min. ennen
kuin Nadbornik ensimmäisen kerran 
koski palloon. Se on jo huono todis
tus. Samoin keskushyökkääjä ei jak
sanut saada palloa laitamiehille, mikä 
tapa olisi ollut paras ainakin Tanskan 
ottelussa. 

Juuri hyökkääjistön onneen luottava 
työtapa oli joukkueelle turmioksi. 
Tanskalais-puolustuksen oli helppo 
ryhtyä vastatoimenpiteisiin ja yksi 
mies riitti tekemään tyhjäksi meikä
läisten pienimmätkin edesottamiset. 

Nykyaikainen ulkomailla käytetty 
pelitapa on W, siis välimiehet lähem
pänä omaa maalia, tavallaan yhdys-
miehinä hyökkääjistön muitten mies
ten ja tukimiehistön kesken. Näin 
säästyvät pelaajat liian voimakkailta 
potkuilta ja voivat keskittäytyä täs
mälleen peliin. Näin pelasivat tanska
laiset ja suonialaispuolustus tukimie-
histöä myöten sai totta vie tuntea na
hoissaan tällaisen pelitavan tehokkuu
den. Jos siis sekä Nadbornik että Ko
ponen olisivat toimineet edelläkerro-
tulla tavalla, olisi se ollut helpotuksek
si joukkueellemme ja fyysillisesti niin 
vankat pelaajat kuin mainitut, olisivat 
varmasti olleet hyödyksi joukkueelle 
Paljon enemmän kuin nyt. 

Mutta juonen puute on huutava. 
Hyökkäyspelimme ei tule koskaan on
nistumaan ellei saada selvää suunnitel
maa. Mutta suunnitelmaa laatimaan 
tarvitaan selväpiirteistä miestä, johon 
toiset luottavat. Vastaisuuden varalle 
ehdotammekin, että kun joukkue vali
taan, samalla myöskin määrätään jouk
kueenjohtaja, "se mies", joka vastaa 
siitä, että myöskin joukkueen jäsenille 
tehdään tiettäväksi miten ja minkälai
sen suunnitelman mukaan pelataan. 

Lähinnä • yhteispeliä teki vertauksia 
pääpelissä. Kun näki, millä helppou
della tanskalainen voitti suomalaisen 
pääpelissä, niin suorastaan häpesi. 
Pienikasvuiset Hansen, Jörgensen y.m. 
käsittelivät 'palloa päällä suuremmoi-
sen yksinkertaisesti. Sen sijaan suu
rempikokoiset suomalaiset olivat val
lan avuttomia. Se, että tanskalaiset 
tekivät neljästä ensimmäisestä maalis
ta kolme päällä ei ole kunniaksi mei
käläisille. Ja palauttakaamme mieliin 
Norjan maalit. Kuudesta tehtiin neljä 
päällä. Nämä ovat numeroita, jotka 
asettavat kyseenalaisiksi suomalaisten 
pääpelitaidon. Jopa keskinkertaisen 
latvialaisen juokkueen Olimpiankin 
miehet olivat tarkempia pääpelissään 
kuin suomalaiset. 

Pääpeli on yksi jalkapalloilun tär
keimmistä pelitavoista. Hyvin suori
tettuna se ei rasita pelaajia, muutta on 
tehokas ja yllätysvalmis. Riuska pe
laaja, joka hallitsee pääpeliään on mo
ninkertaisen vaarallinen. 

Meidän suurin vikamme tässä suh
teessa on arkuus ja kömpelyys. Joku 
Koponen tai Fallstrtfm voi loistavim-
millaan ollessa esittää pääpelissä eri
koista, mutta suurin osa palloilijoista 
on kypsymätön tässä suhteessa. 

Ilmeistä on, että on pääpelin harjoi
tus laiminlyöty. Valmentajat ovat ai-
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L a r v a O u l u s s a 
1,500 m. vei aikaa 4.09,3. 

Oulun Pyrinnön järjestämiin kilpai
luihin otti osaa m. m. Larva, joka 
esiintyi ensi kertaa tänä kesänä koti
maisella kilpailuradalla. Larva juoksi 
ja voitti 1,500 m, mutta viipyi 4.09,3 
min. Hän juoksi alun laiskasti ja olisi 
sen vuoksi voinut saavuttaa paljon pa
remmankin tuloksen. Kuitenkaan ei 
Larva vielä ole missään vetokunnossa. 
Tulosluettelo: 

100 m: 1) M. Tienari, UL 11,2; 2) 
O. Paulamäki, OP 2 m jäi.; 3) I. Okko
nen sm 3,80 m. 

400 m: 1) K. Härmä, Limingan NM 
55,7; 2) O. Paulamäki 55,8; 3) T. 
Blomqvist, Oulun Viesti 57,6. 

800 m alokasjuoksu: 1) N. Koskela, 
Kannuksen sk. 2.06,3; 2) H. Keränen, 
OP 2.08,5; 3) A. Hyvönen, Rovaniemen 
Urh. 2.13. 

1,500 m: 1) H. Larva, UL 4.09,3; 2) 
V. Närhi, Oulun Pyrintö 4.11,4 (uusi 
piirienn.); 3) Y. Himanka, Kalajoen 
NSU 4.16,4. 

5,000 m: S. Manninen, OP 16.20,1; 
2) E. Kukkonen, Iisalmen Visa 16.44,5. 

Pituus: 1) M. Tienari, 669,5; 2) I. 
Okkonen, 624; 3) E. Tiesmaa, OP 624. 

Korkeus: 1) V. Suorsa, OP 165; 2) 
H. Alikoski, 160. 

Kiekko: 1) K. Tiesmaa, Vaasan Va
sama, 41,09; 2) A. Rönkkö, Iisalmen 
Visa 38.40; 3) E. Tiesmaa 35.27. 

Keihäs: 1) V. Rinne, Limingan NM 
57.50; 2) S. Kesti, Kannuksen sk. 52.85. 

Larva matkusti Oulusta Rovaniemen 
juhannuskisoihin. 

na siihen kiinnittäneet suurta huomio
ta. Muistamme sekä Oppenheimin että 
Bellamyn kehoittaneen pelaamaan 
mahdollisimman usein ja paljon pääl
lä, mutta näyttää siltä, kuin kehoituk-
sista ei ole välitetty. Tässä suhteessa 
on parannus saatava aikaan. Palloi
lija, joka on avuton pääpelissä, on puo
leksi valmis ja työteholtaan vajamittai-
nen. 

Omituinen piirre liittyi nyt niinkuin 
muulloinkin pääpeliimme, silloin kuin 
on ulkolainen vastus. Meikäläinen 
mies seisoi paikalleen naulattuna, ei 
liikahtanutkaan, kun kyseessä oli pal
lon torjunta päällä. Ehdottomasti vir
heellinen tapa. Ensiksi siksi, että min
käänlaista voimaa ei saada pääpeliin 
ja toiseksi siksi, että paikallaan seiso
ja luonnollisesti häviää sille, joka ottaa 
vauhtihypyn. Monesti nähtiin miten 
pieni tanskalainen oli korkeammalla, 
kuin suuri suomalainen. Sai sen käsi
tyksen, kuin suomalainen palloilija 
odottaisi vastustajan erehtyvän ja si
ten mahdollisesti saisi pallon haltuun
sa. Kyllähän joskus sattuikin niin, 
mutta niin harvoin, että odotuspenstä 
on nopeasti luovuttava. 

Meillä on paljon tekemistä palloilum
me hyväksi. Tarvitsemme välttämät
tä valmentajan, joka osaa ja jolle on 
varattava riittävästi aikaa opastaa pe
laajamme oikealle pohjalle. Edustus-
miehillämme on aika paljon pelikoke
musta, se on varma asia, mutta peli-
teknillisissä ja ennen kaikkea taktilli
sissa tehtävissä ollaan armottomasti jä-
lessä paljon. Ei pidä siili luulla, etteikö 
jalkapalloilussamme olisi jotain hyvää
kin. Aivan varmasti, mutta kankeate-
koisena ja muokkaamattomana ei jal
kapalloilumme pääse oikeuksiinsa. 6—1 
ja 6—2 sekä sama suhde Ruotsiin 
osoittaa, että työmaa on suuri mutta 
oikealle miehelle on maaperä hyvä. 
Etsikää valmentaja, Palloliiton herrat 
ja seurat 

Y r j ö A n t e r o . 

Urheilemattoman 
miehen tunnustus. 
»Olen minäkin iuossut Nur
men kanssa samoissa kilpai* 

luissa.» 

Allekirjoittanut joutui tässä muuta-
mana päix'änä toimitustyön lomansa-
kahvikupin ääressä yhteen erään tur
kulaisen nuoren miehen kanssa, jota 
tuskin kukaan on nähnyt urheilukilpai
luja katsomassa. Kahvinjuojien kesken 
syntyi keskustelu urheiluasioista — 
Purjeen, Virtasen ja Lehtisen tulevasta 
juoksusta y.m. — ja tällöin äskenmai-
nittu nuori mies, jota voimme tässä ni
mittää vaikkapa Villeksi, loihe lausu
maan : 

— Luuletleks' te, etten minä sitten 
ole kilpaillut. Minä olen juossut sa
moissa kilpailuissa Paavo Nurmen 
kanssa ... 

... ja vuoroon oli Nurmi edellä, vuo
roon sinä perässä, lisäsi joku. 

— Älä leuhki, totta se on. Antakaas 
ny' kun mä' kerron koko jutun: 

Olin siihen aikaan solttupoilcana Pa
rolassa. Kerran meirät komennettiin 
yhteen riviin ja käskettiin juoksemaan 
mettä)} reunaan, jonne oli UivcUlisen 
pitlcä matka, ja takaisin. Mä en olin' 
juassu' pitkiin aikoihin, ja kun siinä 
painettiin jotta hippulat vinkui, niin 
alkoi inun vattani vikuroiva vallan eu
rolla tavalla. Mnlle tuli hanhia kiiri'. 
Sillä olishan ottu' ikuinen, häpiä, jos 
täyskasvuinen miäs olis' likastanu ui
mahousunsa — juastiin näet uimahou-
susills'. Mä painelin nti' ett' ilma 
vinku' ja pääsin ensmäisenä siili e' paik
ka', mihi' oli määrä lopettaa. Mutt' ei 
mun kiiruni helpottanu, vaan mää an-
non painita suoraan vaan läpi kasarmi
alueen sinne yhteen paikka'. Ku' mä tu
lin takasin, niin itte kapu tuli kehuma' 
ja mää pinnasin minkä kykenin. 

Täst juoksustani mäi sain hitonmoi-
sen maineen. Hain pummata joka 
aamu ja jutella, ett' inun tartte tree
nata kilpailu? varte'. Mutt' sitt' tuli 
kams' kilpailu', ne sama' miss' Nurmen. 
Paavoki juaksi (mitä kauemmaksi ker
toja pääsi, sitä enemmän turkulaiseksi 
muuttui Itänen alussa käyttämänsä kir
jakieli). En mää ny' valla' yhress' 
juassu' Nurmen kanss', mutt' juaksin 
kuiteski' solttujen viestiss' ix-100 met-
rill'. Mull' oli sen Parolan juoksun 
jälkc' valla' hurja maine ja olivu' pan
ne' mun viimeseks' miäheks' tai ankku-
riks' tai mikä se o'. 

No nii'. Meijä' sakki oli kolmantena 
ku' mää läksi', muttei ne toise' paljo' 
erell' olle'. Ihan mun eressä7ii juaksi 
yks' tykkiväe' luutnantti, joka paino 
mennä vähä' pirun kovi'. Mutt' mää 
painon viäläki' kovemmi, annoin hu
ristaa ohi vaa' ja pinnasin pakettikun-
nia' ohimcnnessäni. SiälV kattojitle' 
joukoss' oli mun vanhoi luokkakavere
jani, ja ne ihmetteli silmät ympyriäi
sinä, kun näkivä' mun juakseva, ku' 
emmää koska' ollu' eres' puhunu' urhei
lusi'. Ne innostnsiva' maan tulen kau-
hiast' ja rupesiva' huutama, ett' "Ville, 
Ville, verä viäl' '"• Muu kansa tykkäs' 
vissi' mun naamastani ja meinas', ett' 
se Ville o' hauska nimi, koska kaikki 
rupesiva huutama, ett' "Ville, Ville". 

Mää oli' juassu vissin, kiarroksen 
verra', ku' rupes' väsyttämä' nii' helk-
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HKV—KIP kilpailujen 1500 ja 5000 
metreistä on kirjoitettu niin monta 
palstamittaa, että lisämusteen kulutus 
on vain vanhan toistoa. Se vain sanot
takoon, että 5000 on nyt juuri meillä 
muotimatka enemmän, kuin koskaan. 
Pääkaupungissa on juostu kaksi erit
täin lujatuloksista puolta peninkul
maa, kolme parasta miestä alle vartin 
ja seuraavat aivan rajalle. Ne liene
vät kuitenkin vasta alkusoittoa syys
puolen 5000 metreille, jolloin koko 
"kerma" on kuorittavana. Virtasen 
porvarisoituminen, Purjeen puheet pi
temmistä matkoista, Nurmen nuor-
teus y.m.s. antavat aihetta jonkinlai-" 
sen hirmukilpailun odotukseen. Urhei
lun intomieliset ihailijat toivovat 
"suuren 5000 m:n" tapahtumista Suo
men mestaruuskisoissa. Seurakateus 
ja n.s. proosalliset pyyteet ovat kuiten
kin siksi voimakkaita meidän maas
samme, ettei kaikkia vetohuippuja juu
ri saa nähdä yhtaikaa urheilutilaisuu
dessa, josta vain järjestävä seura ko
koaa pennosia. Sitten kun mestaruus
kilpailut tulevat liitolle ja osaaottavat 
seurat saavat tuloprosentteja miesten
sä sijoittumisten mukaan, saadaan näh
dä parhaat mahdolliset ottelun 5000 
m :lläkin. 

* 

Loukola ei ole vielä niin hyvässä vi-
reessää kuin viime syksynä, vaikka 
juoksikin oman ennätyksensä. 14.40 
rikkunee elokuussa. 

Purje juoksee kuin kone loistoaikoja. 
Joko uskotaan, että Tukholman radas
sa oli vikaa? 

• * 

Voittaako Purje Virtasen vai Virta
nen Purjeen 3000 m:llä on "viikon ky
symys". Purje voittaa, mutta Virta
nen ei jää ennenkuin viimeisellä kier
roksella ja molemmat juoksevat alle 
8.30, jos niikseen sattuu. Lehtinen voi 
myös mennä väliin, jos taas niikseen 
sattuu. Taitaapa Loukolallakin olla 
aikeita perjantaina 3000 m:lle. 

• * 

Keskipitkien matkojen, tulostasomme 
on tällä hetkellä erittäin kaunis, mut
ta ei lyödä sentään liikoja rintoihin. 
Muuallakin rupeavat tekemään saman
laisia tuloksia ja paljon vaarallisem
min kuin ennen. Ragnar Magnusson 
oli hyvä esimerkki tuoreeltaan. Kyllä 
häntä pidettiin parikymmentä sekun
tia huonompana kuin mitä oli. Tun
nustetaan pois. Italian Beccali — so
piva vieras Suomeen iltakilpailuihin — 
pani jo viime syksynä Loukolaa kam-
pihin Parisissa 5000 m:llä ja rikkoi 4 
min. 1500 m:llä. Hiljattain on hän 
juossut 2000 m. kotimaassaan 5.29. 

Ja mitä sanotaan Puolasta, jolla 
on kaksi vallan verratonta juoksijaa: 
Petkiewicz ja Kusocinski. Petkievvicz 
menetti maineestaan paljon Amerikas
sa — niinkuin Purjekin — mutta on 
tänä keväänä sitä paikkaillut huomat

tavasti — joskaan ei yhtä komeasti 
kuin Purje. 1500 m. on jo mennyt 
3.57,2 ja se on kuitenkin hänelle vähän 
liian lyhyt matka. Puolalaiset ovat 
ennustelleet PetkiewiscziHe 14.30 tulok
sia 5000 m:llä. Vielä enemmän kuin 
Petkiewicz vaikuttaa ainakin allekir
joittaneeseen Kusocinski — Puolan 
Lehtinen — joka jo nyt juoksee Nur
men skaalalla. Hän on nopeampi kuin 
Suomen Lehtinen. Muistellaanpa vä
hän viimeisiä. Varsovan kilpailuissa 
Kusocinski juoksi 1500 m. 3.58,4 ja 
5000 m. ilmeisesti voimiaan Jokivirran 
kannoilla säästellen 14.59,4. Viikolla 
suoritetussa Itämerenmaiden ottelussa 
kykeni hän kahtena päivänä voitta
maan sekä keski- että pitkät matkat: 
1.57,1 — 4.02,7 — 15.28,3 — 32.58. 
Kaksi lyhintä hän juoksi tosissaan, pi
demmät vain Beldshinskiä seuraten ja 
lopussa edelle mennen. Voi olla, että 
Virtas-Lasse saa enemmän kuin teke
mistä Englannin mestaruuskilpailuis
sa, jonne sekä Petkietvicz että Kuso
cinski matkustavat. 

Unkarissakin voi tulla yllätys keski
matkoilla: Szabo, joka ei ole vielä lois
tanut tuloksilla, mutta joka jätti olym
pialaisten neljättä miestä Wichmannia 
äekettäin nelisen sekuntia 1500 m:llä. 
Szabo on sitäpaitsi vikkelä )x>ik^ 
800:1 lakin. 

* 

Unkarin maaottelu. Onko se vain 
heimousjuhla vai tuleeko siitäkin to
dellinen urheilukamppailu. Jälkimmäi
nen on luultavampaa. Kun urheilu-
jaostossa äskettäin pohdittiin suostu
musta unkarilaisten ehdottamaan lisä-
lajiin, 200 metriin, huomautti insinööri 
Kuusisto, joka johti poikia syksyllä 
Parisiin, että Suomi hävisi Ranskalle, 
Ranska Italialle ja Italia Unkarille vii
me vuonna ja käski punnita tarkoin 
onko varaa ohjelman unkarilaistami-
seen. Ottelun ohjelmastahan puuttu
vat, niinkuin tiedetään, normaaliotte-
lun suomalaislajit, kolmiloikka ja mou
kari 

Unkarin ja Suomen ottelu tufee 
muistuttamaan monessa suhteessa 
Ranska—Suomi ottelua. Ainakin näin 
ennakkotuloksista päätellen. Pikamat
kat ja viesti lienevät Unkarin heiniä 
niinkuin ne olivat Ranskan. Kiekko 
on sitä ehdottomasti. Suomella on pit
kät matkat ja myös 1500 m., joka oli 
viime syksynä Ranskan sekin. 1500 
metrin vastapainoksi pystyy Unkari 
keihäässä ainakin puolittaiseen kamp
pailuun, mitä Ranska ei tehnyt. Sama 
on asianlaita pituushypyssä. Aita
juoksussa voitamme, ellei takerruta ai
toihin. Ratkaiseviksi lajeiksi muodos
tuvat sitten 800, korkeus, seiväs ja 
kuula. Hyvällä onnella saavutamme 
niissä korkean etumatkan — esim. 
kaksoisvoitot korkeudessa ja seipääs
sä eivät ole mahdottomuuksia — huo
nolla tulee takamatkaa. 

Olen laskenut itsekseni puolipcssi-

karisi'. Siilo' mää muisti' sen Parola' 
juaksun ja päätin ajatella, ett' asiat 
ova' vähä' somali' holliU' ku sillonki'. 
Ja heti autto'. Mää juaksi' vähä juma
lattoman kovin ja se luutnantti ja yks' 
kessu ja resui-änrikki, ku' meinasiva' 
mcnrtä mun ohitteni, kalpeniva rna'. 
Kansa huusi "Ville, Ville" ja mää 
muisteli' sitä kauhia' olo, kun mull' 
Parolass' oli, ja samassa rupes' tuntu
ma taas iha' samallaiselt'. Mull' tuli 
pualtas' kauhiampi kiiru, ja ensmii:-
selcs' mää tulin kanss'. Mutt' kun mci-
jän luutnantti tuli muut' onnittelema' 
komiasi' juaksust', niinku' hän sanos', 
niin mää en uskaltanu' eresr nousta 

seisoma', kun täytys' istu' visusi' vaa'. 
Semmone' se mun' aino oikein kilpai

luni sit' oli. Seuraavan' päivän' komp
panian kapteeni pyysi, tai tola noinnin 
käski tiä'lystikin viunt' tuleman' tykös' 
ja ilmoitti, ett' mun' on määrätty lei-
rill' johonkin Tuuslu' tai millin piru se 
oli treenama' armeijan meslaruuskil-
pailui varte'. Mää pinnasin nii', ett' 
hou.iusnumat soiva' ja meinasi vaa', '•tt' 
"Käskystä, herra kapteenit" 

Nii, seuraavana päivänä mää sitt 
painiisi siiirastuvalT. Kuka helveti 
h idin sinne leirill olis' joka päivä läh 
levy juoksema!" 

Lv. iiri. 
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Turun suuria poikia. 

% 

P a a v o N u r m i . 
"Englanti in ei kannattaisi lähet

tää miehiä!" 

Tapasin perjantaina Paavo Nurmen 
Turun asemalla hänen ollessaan juuri 
kotiin lähdössä lehtiä ostelemasta. 
Muistin "Kirin" juhannusnumeron ja 
ujattelin, että, sen lukijat mielellään 
näkisivät lehdessä myös pari sanaa 
Paavon suusta. 

Tapansa mukaan Paavo Nurmi ei 
kuitenkaan ollut halukas puhelemaan. 

— En minä nyt välittäisi joutua lah
tien palstoille, hän puheli, sillä mitä se 
hyödyttää. Meillä ollaan vienossa ko
valla vauhdilla ruotsalaisuuteen, s.o. 
kirjoitetaan urheilusta ja urheilijoista 
kauheita asioita pitkät ajat ennen jo
kaista kilpailua. Kun sitten mies hä
viää, selitetään kaikin mahdollisin ta
voin hänen selkäsaunaansa, hän oli sai
ras, rata huono j.n.c. Ei sellaisesta mi
tään tule, vaan ennen pitkää se johtaa 
meidät siihen, että suuri yleisö ei enää 
perustele urheilusta paljon mitään. 

Mutta yhden asian tahtoisin kuiten
kin sanoa. Näin lehdistä, että urheilu-
jaosto on päättänyt lähettää muutamia 
miehiä Englannin mestaruuskilpailui
hin. Vielä pari viikkoa sitten minäkin 
olisin ollut valmis tätlaisla hanketta 
kannattamaan, mutta nyt Englannissa 
mielipiteeni muuttuivat suuresti. 

Englantiin ci kannata miehiä lähet
tää. Siellä välitetään niin vähän kent-
täurheilusta, että suomalaisten voitot 
siellä eivät herättäisi huomiota ollen
kaan. Siellä on parhaillaan käynnissä 
kriketti-kausi, ja englantilaisten mie
lenkiinto H ennätä nyt mihinkään muu-
Kuun. Syksyllä taas alkaa jalkapallo
kausi, ja silloin vie se yleisön koko huo
mion. Samoilla rahoilla voitaisiin lä
hettää poikia sellaisiin maihin, jossa 
heidän saa vutuksiaan ymmärrettäisiin. 

Englannin urhciluoloista olisi pal
jonkin juteltavaa, muita' kuten sanoin, 
ei minusta ole hauskaa nyt joutua leh
tien paistoitte. Joskus toisella kertaa 
ehkä." 

H a r r i L a r v a . 
"Minua ei haluta lähteä Budapes

tin maaotteluun." 

Satutin itseni perjantaina Suomen 
Kultaseppä Oy.n portin lähettyville, 
kohdatukseni Heini Larvan hänen läh
tiessään aamiaistunnille työstään. Pian 
hän saapuikin työtovereillensa seu
rassa, mutta jättäytyi näistä nähdes
sään minut odottelemassa. Pakinoimme 
sitten yhtä ja toista kavutessamme 
Kaskenkadun jyrkkää mäkeä kohden 
Jtäistäkatua. minkä varrella Larvan 
koti on. 

— Minna ei haluta lähteä Budapes
tin maaotteluun mukaan, puheli Larva, 
sillä SOO metrillä mc suomalaiset emme 
siellä tule pärjäämään ja 1,500 metrillä 
meillä on muita parempiakin tällä ker
taa lähettää. Kun en ole kunnossa, on 
aivan turha lähteä sinne rähkimään. 
SOO metrillä ei meillä ole nykyisin ke
tään alle 1.55 miestä ja sitä huonom
malla tuloksella ei pärjätä. Purje on 
kyllä loistavassa vedossa, mutta en 
uskoisi Hänenkään tuohon aikaan ky
kenevän. 

Matkustan nyt juhannukseksi ensin 
Ouluun ja sitten Ounasvaaralle ja siel
lähän sen näkee, miten juoksu maittaa. 
Lehtonen kilpailee myös Lahdessa, ja 
hauska on nähdä, mihin hän sairau
tensa jälkeen pystyy. 

— Onko Urheiluliitolla uikonmknia 
pudottaa ixf,500 metrin ennätys 10 
minuutin paremmalle puolelle, sillä 
nythän siihen olisi mahdollisuuksia, 
kun Nurmikin "n hyvässä vireessä. 

— Ei ole mitään puhetta ollut, mutta 
hauskahan sitä olisi koettaa. Eiköhän 
se li) mimtutin rikkominen kai mahdo
tonta olisi, kun kaikkien miesten kunto 
sattuisi terävimmilleen. samaksi päi
väksi. Eikä siihen silloin juuri muilla 
asiaa olisi, kun ennätysminuutit kirjoi
tettaisiin ykkösellä ja viitosella. Mutta 
kuten sanottu, minua ei Budapestiin 
haluta, enkä lähde, jos johto vain jon
kun muun miehen suostun lähettä
mään! 

L u u r i. 
tttt&X&VXttl&Stti&ZX&iZXS&ZXtt&X&SS^ 

mistisesti Suomelle 7 pisteen voiton. 
Laskelmassa ei kuitenkaan ole varaa 
kenraalimunauksiin. 

Lähemmin laskelmista pyhien jäl
keen Nyt vain hauskaa juhannusta! 

S i m e o n i. 

K o j a e 2 2 0 y . 2 . 3 2 , 2 

Selkäuimamestari George Kojac on 
viime maanantaina leikannut 220 y. 
ennätyksestä 4 sek.; tulos yllä. Aika 
hyväksyttänee myös 200 metrin enitS-
tykeeksi. 

UAATEHTMOJEN PAITATEHDAS O.Y:lf 
hyviks i tunnettuja tuotteita 
suositellaan suurelle yleisölle 

VAATEHTIMOJEN PAITATEHDAS 0. Y. 
Helsinki 

A*E**fc*tf-Kl*l 
Kirin kirjeitä »läntiseltä rintamalta». 

Kansallisen yliopistoliiton komeat 
mestaruuskilpailut. 

Kansallinen yliopistoliitto järjesti 
mestaruuskilpailunsa tavan mukaan 
Chicagossa kesäkuun C—7 p:nä. Niis
sä oli mukana urheilijakermaa kerrak
seen yllättävän paljon ja monia huip
putuloksia uusine ennätyksineen saa
tiinkin viedä aikakirjoihin. 

Loistavin kilpailu tapahtui 100 jd:lla, 
jossa Frank Wykoff voitti rinnanmi-
talla m. m. Simpsonin ja vähän va
kuuttavammin muut Amerikan parhaat 
pikapinkojat. Ajaksi merkittiin 9,4 
sek., joka on uusi maailmanennätys. 
Kaikki olosuhteet olivat sellaiset, että 
ennätys tulee varmasti hyväksytyksi. 
Wykoff enempää kuin toisetkaan ei 
käyttänyt hyvinkin runsaassa määrin 
käytäntöön otettuja lähtökapuloita. 
Tuulta ei ollut nimeksikään. Neljä kel
loa näytti saman ajan, 9,4. Kuten mai
nittu, oli Simpson hyvin läheinen kak
konen. New Orleansin sprintteri-ilmiö 
Edwin Toppino anasti kolmannen tilan 
ja Tolan jäi neljänneksi. Viides oli 
Claude Bracey ja kuudes Cy Leland. 

kossa, jossa Paul Jessup löi Krenzin, 
singoten limpun 49.01 m:n etäisyyteen. 
Krenz pääsi "vain" 48.33. Moeller 
heitti 46.28, Hall 45.85 ja Rothert 45.78 
m. Kuulaa työnsi Rothert tavanmu
kaisen 15.89, Krenz 15.35, Rhea 14.99, 
Jessup 14.98 ja Behr 14.84. 

Neekeri Gordon voitti Hammin pi
tuushypyssä tuloksella 762, Hammin 
jäädessä 747. Barber hyppäsi 736, 
Hamilton 734 ja Graydon 729. Olym-
pialaiskymmenottelija Stewart oli pa
ras korkeushypyssä, 192, viiden muun 
miehen hypätessä 188. Tom Warne 
keplotteli seipään varassa 421. Camp
bell heitti moukaria 49.59 m. 

Kanadan maratonmestaruuden 

voitti pikkuinen ja vanha Fercy Wyer 
ajalla 2.51.00,8. ."Kapi" Ruotsalainen 
oli mukana ja johti 22 mailiin saakka, 
mutta sai sitten väsymyskohtauksen, 
joutui kävelemään ja loppujen lopuksi 
viidenneksi. Johnny Miles oli lähellä 
Ruotsalaista parikymmentä mailir. 

Simpson voittaa 220 y. 20,7. Leland ja Tolan seuraavina. 

220 jd:lla peri voiton Simpson, juos
ten suoralla radalla loistavan ajan 20,7 
^ek. Leland tuli toiseksi ja Tolan kol
manneksi. 

Reginald Bowen, voitti 440 jd. hel
posti, löysäten lopussa, mutta saavutti 
silti mainion ajan, tasan.48' sekuntia. 
Stephen Anderson, joka saapuu kesällä 
Suomeen, löylyytti Lee Sentmaniri ai
doissa, saavuttaen saman ajan kuin 
maailmanennätys, 14,4 sek. 220 mata
lissa aidoissa on Sentman sensijaan 
paras, 23,2 sek. Menoa se on sekin! 

Orval Martin, joka myös saapuu ke
sällä Suomeen, voitti puoli mailia hy
vässä ajassa 1.54,1 min. Joe Sivak 
juoksi mailin 4.19,3 ja Harold Manning 
yllättäen kaksi mailia 9.18,1 min. 

Suurin yllätys kentällä tapahtui kie-

mutta sammui sitten tyyten ja kes
keytti. 

New York A.C:n 

ke-vätkilpailuissa Travers Islandissa •!& 
huomattavin kilpailu maililla, jonka1 

uusi tulokas" George Bullwinkle juoksi 
4.16 min. Kilpailu oli tasoitusjuoksu 
eikä Bullwinkle voittanut sitä, häviten 
rinnanmitan jollekin pitkästi tasoitusta 
saaneelle, jonka ajaksi merkittiin 
4.15,8. Uusi aituritulokas Tercy Beard 
saavutti ajan 15,0 voittaessaan helpos
ti kilpailunsa ja hyppäsi myöskin pi
tuutta 719 sm. Victor Burke voitti kii 
rean neljännesmailin kilpailun 49,8 sek. 
Fred Sturdy pääsi seipään avulla 406 
sm. 

M a r k k u . 

URHEILIJAT! 

P U K U J A tarviicssanne, maistakaa 
käydä tutustu massa 
m c i d ii n tuottfisiimti • 
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Helsinki. Korkeavuorenkatu 47. Puh. 38 433. 
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Suomalaisistakin voi 
tulia pyöräilijöitä. 

Raul Helbergin Oslon-ajo 
pyöräilijöillemme sama kuin 
Joppe Lindrothin 401 seiväs-

miehillemme. 
Voittajan pakinoilla. 

Raul Hellbergin Oslon-ajon voitto 
tuli meille suomalaisille suurena yllä
tyksenä — ja vielä enemmän se tie
tysti yllätti ulkomaalaiset. Meillähän 
on ollut jonkinlaisena painajaisella 
usko, että suomalaisesta ei koskaan voi 
iulla sellaista pyöränpolkijaa kuin jos
takin ranskalaisesta, belgialaisesta tai 
englantilaisesta ja mikseipä myös 
tanskalaisesta, norjalaisesta ja ruotsa
laisesta. Tämä usko on painanut nuo-

holmasta. Satamassa häntä oli vastaan
ottamassa pari täkäläistä sanomalehti-
miestä ja yhäti vanhalle rakkaudel
leen uskollinen pyöränpolkija Hjalmar 
Väre. Kun Hellbergin polkupyörän si
sältävä suuri arkku oli hankittu läh
temään Helsinkiin ja hänen matkalauk
kunsa ja pakettinsa kannettu pikaju
nan vaunuun, aloitettiin pakinoiminen. 
Hellberg kertoili: 

— Kyllä tämä Oslon pyöräily oli 
hauskin kaikista. Luja se oli koko ajan, 
mutta nyt perästä päin on mieli hyvä 
ja olo kevyt, kun kerrankin onnesti. Ai
kaisemmin olen samassa kilpailussa tul
lut kerran toiseksi ja kerran kolman
neksi, mutta näillä molemmilla ker
roilla on ajo tuntunut toisinaan jopa 
vastenmieliseltä. Kun olen kello vii
den maissa aamulla herännyt vielä vä
syneenä edellisen päivän ajosta, on 
väkisin muistunut mieleen kotoinen 

Saul Hellberg voittajana Stadionilla. Vasemmalla sitkein vastustaja 
Enskede-Johnsson. 

Tia pyöräilijöitämme niin, että heidän 
ajatuksissaan on aina ollut jonkinlai
nen mitäpätässäturhia- ja eihäntästä-
mitään-ajatus, jolloin harjoitus ei tie
tenkään ole tullut kyllin tarmokkaaksi. 

Nyt on tämä painajainen voitettu. 
Raul Hellberg osoitti, että suomalaises
takin voi tulla todella kansainvälisen 
huippuluokan pyöräilijä. Ja aivan sa
moin kuin Lindrothin seiväshyppy 401 
aivan itsestään nosti seiväshyppy-ta
somme eräillä kymmenillä sentimet-
reillä, tulee varmasti myös Hellbergin 
saavutus nostamaan pyöräilijöittemme 
tason lähemmäs kansainvälistä huippu
luokan tasoa. 

* 
Raul Hellberg saapui perjantai

aamuna Turkuun von Döbelnillä Tuk-

vuode Porvoossa j a ajatuksissa ollut 
voimakkaimpana jonkinlainen katumus 
tai miksi sitä nimittäisi, sellainen olo, 
että mitäs minä tänne tulin, olisin py
synyt kauniisti kotona. 

Mutta nyt tulivat vaivat palkituiksi. 
Kerrankin kävi kaikki hyvin. Ei ainoa
takaan rengashäiriötä ja vain pari ker
taa takapyörässä muutamia säärien 
katkeamisia, jotka eivät kuitenkaan 
päässeet haittaamaan. Ja tällä kertaa-
oli myös ajaminen hauskaa. Kilpailun 
uuden järjestelyn vuoksi ajettiin kaikki 
etapit,lujaa eikä ennätetty ryhtyä säh-
jäilemään keskenämme, kuten aikai
semmissa ajoissa on tapahtunut. 

Mitä itse kilpailuun tulee, meni en
simmäinen päivä muuten hyvin, mutta 
Henry Hajisen keskeytti. Hän oli sil-

C^^s^^ 

Joka vuosi 
uusitaan urheilun mestari^ mutta 

aina. pysyy 

Omega kellojen mestarina. 

O s takaa 

QMEOA 

Hyvissä nyrkkeilykilpailuissa voi tul
la groggyksi, vaikka ei itse kehässä oli
sikaan. Loisto-ottelu toisensa jälkeen! 
— Korkeajännitys. — Väärät tuomiot. 
— Suosikkiensa voitot. — Villiintynyt 
yleisö. No, vähemmästäkin pää sekai
sin menee. Niinkuin pakkasi minulta
kin iskujen humussa Budapestissa me
nemään. Etten ole väärässä, senhän 
lukijat hyvin ovat voineet päättää se
lostuksista. 

Mutta nyt palautuu taas kylmä järki. 
Todistuksena siitä on se laskuinnostus, 
jonka vajtaan keskellä kesäistä päivää 
jouduin ja jonka miinuspuolena oli yh
den ruskettumiskeiToksen menetys ja 
•pluspuolella seuraavat tilastotiedot. 

Budapestin kilpailuihin o t t i Ö s a a 
t a s a n 6 0 n y r k k e i l i j ä ä : ke-
vyeensarjaan 10, raskaaseensarjaan 9, 
keskisarjaan 9, raskaaseen keskisar
jaan 7, höyhensarjaan 7, välisarjaan 8, 
kääipiösarjaan 6 ja kärpässarjaan 6. 

O t t e l u i t a oli yhteensä 56 ja 
l u o v u t u k s i a 3. 

P i s t e i l l ä voitettiin 47, k n o c-
k o U t e i l l a 4, t e k n i l l i s i l l ä 
k n o c k o u t e i l l a niinikään 4 ja 
d i s k v ä l i s o i m a l l a 1 ottelu. 

56:sta ottelusta oli tulos 45:ssä ta- _ _ 

pauksessa s e l v ä (mukaan lukien niin
kin täpärät tuomiot kuin Sgobolevzsky 
—Väkevä ja Saracini—Johtonen), 6 
tuomiota oli sellaista joissa tuomio oli 
m a k u a s i a sanan täydessä merkityk
sessä (m. m. finaalit Petersen— Leid-
mann ja Bianohini—Szobolevzsky), ja 
5 oli ehdottomasti v ä ä r ä ä t u o m i o 
t a (rärkeimmät Gourewitsch—Körösi, 
Balaz-s—Desio ja Saracini—Szabo). 

# 
Katsellessani ottelutaulu-koita, en voi 

muuta kuin i n m e t e l i ä v o i m a s 
s a o l e v i a k i l p a i l u s ä ä n t ö j ä 
j a n i i d e n n u r i n k u r i s u u 11 a, 
Ainahan on arvalla suuri merkityksen
sä kilpailuissa, mutta nyrkkeilyssä vas
taa arpaonni asiain nyikyisillääTi ollen 
suorastaan yhtä ottelua. 

Todistukseksi tästä välisarjan tac-
lukko: 

E n s i m m ä i n e n p a r i : Bessel-
mann voitti Reschin. 

T o i n e n : Desio voitti Bala2s'in. 
M a j c h :• z i n c k y" pääsi suoraan fi

naaliin sen vuoksi, että että hänellä oli 
semifinaalissa olevista suurin numero 
(5). Ja De h n pääsi ottelemaan kol
mannesta palkinnosta sen vuoksi, että 
hänen numeronsa oli suurempi kuin 
R e s c h i n , vaikka Resch hävisi vain 

loin ehdottomasti väsynyt, ja minun 
mielestäni hän ei enää olekaan enti
sensä. Hänen fysiikkansa ei koskaan 
ole ollut kaikkein parhaimpia, ja hän 
on ehdottomasti kilpaillut liikaa. Sel
lainen kostaa itsensä. 

Toisena päivänä tapahtui sitten se 
suuri hajoaminen. Reitin varrella oli 
kaksi sellaista mäkeä, et tä kukaan ei 
niitä pystynyt pyörällä nousemaan. 
Ensimmäisessä me Enskede-Johnssonin 
kanssa ajettiin mahdollisimman pit
källe, hypättiin sitten pois selästä ja 
jatkettiin jalkaisin jonkun matkaa. 
Kun nousu ei enää ollut kaikkein jyr-
klntä, hyppäsimme taas pyörän selkään 
ja jatkoimme ajaen. Tässä jäivät toiset 
meistä hyvänlaisesti. Toisen suuren 
mäen ajoimme kohtalaisen ylös, polkien 
kaikin voimin tien eri puolilla. Näin, 
että Johnsson oli minua väsyneempi, ja 
kun hän sitten kysäsi, että eikös panna 
kävelyksi, vastasin minä, että eihän 
tässä ennätä, mennään juosten. Ja sa
massa hyppäsin pyörän selästä ja juok
sin mäen ylös. Enskeden jalat eivät 
taipuneet juoksuun ja hän jäi jonkun 
verran. Hän ajoi sitten koko lopputai-
paleen minua hurjasti takaa, mutta ei 
saavuttanut. 

Kolmas taipale ajettiin yksitellen. 
Arvonnassa Johnsson virkkoi, että ellei 
hän joudu lähtemään enempää kuin 
kolme minuuttia minua myöhemmin, 
niin hän ottaa minut kiinni. Hän nosti 
sitten lahtönumerokseen 9 ja minä heti 
perään 8. Vähän ennen lähtöäni vir
koin hänelle, että odottelen sitten siellä 
jossakin kahden—kolmen peninkulman 
päässä. "Jävla finne", tokaisi Johns
son tähän muutamalle vieressä seiso
valle ruotsalaiselle. 

Neljännelle osuudelle lähdettiin sit
ten kahdessa ryhmässä. Tämän osuu
den ajoimme lujaa. Britz ja minä pi
dimme vauhtia vuoroon matkan ensi 
puolikkaan, mutta viimeiset 80 kilomet
riä sain minä vetää yksin, sillä Britz 
alkoi väsyä. Palkintotuomarien auto 
ajoi tuontuostakin meidät kiinni ja jäi 
odottelemaan sitten Johnssonin ryh
mää, mutta kertaakaan ei meidän ryh
mällemme annettu tietoja erosta. Ar
vasimme kuitenkin, että paljoa he eivät 

ole ainakaan voineet saavuttaa, sillä 
siksi lujaa oli meidän vauhtimme. 

Niin saavuttiin Upsalaan, ja minun 
voittoni oli jo selvä. Upsalasta lähdet
tiin tiistaina -vasta myönnän iltapäi
vällä, joten aamupäivällä saimme ku
luttaa aikamme miten vain. Osa sa
kista lähti uimaan, mutta kun pojat 
käskivät minua mukaansa, sanoin, et
ten koskaan ui avovedessä kilpailukau
tena, mikä ehdottomasti olisikin vahin
goksi kangistaen ja heikontaen. Ja 
väliä kertaa miehet repivätkin itsensä 

Ipahanlaisesti meressä oleviiii simpu
kankuoriin. Hjalmar Petterssonilta 
m.m. aukesi kämmen pahanlaisesti, jo
ten hänet oli vietävä sairaalaan sidot
tavaksi. 

Viimeinen taival oli helppo j a voitin 
kirissä kevyesti. Matkalla olin laihtu
nut kaikkiaan vain 3 kiloa, painettuani 
lähtiessä 71 kg. Sen verran pitääkin 
miehessä olla laihtumisen varaa täm
möisessä kilpailussa, sillä esim. Henry 
Hansen ja Georg Johnsson olivat tree
nanneet itsensä aivan laihaan kuntoon, 
joten heissä ei ollut varaa ollenkaan 
laihtua. Lihassa on kuitenkin aina sen 
verran voimaa, että sitä oh hyvä olla 
pitkän kilpailun aikana hiukan varalla. 

Komeat palkinnot sain, kaikkiaan 6 
kappaletta. Hauskan muiston tämä 
kilpailu jätti, ja kyllä siihen ensi vuon
nakin lähden, jos vain elän. 

Nyt on lähinnä pari kotimaista kil
pailua, nimittäin Hämeenlinna—Hel
sinki ja sitten Nokian ajo. Sitten on 
vielä tiedossa Pohjoismaiset mestaruus
kilpailut KÖpenhaminassa, jonne meiltä 
Suomesta lähtee täysi joukkue, maail
manmestaruuskilpailut Belgiassa, jon
ne aion mennä, ja myös vielä Mälar-
järven ympäriajo, johon tulee mukaan 
hyviä miehiä aina Ranskasta ja Eng
lannista saakka. Tämä kilpailu suori
tetaan elokuun ensimmäisenä sunnun
taina, ja siihen pitää mennä mittaa ot
tamaan oikeista tekijöistä." 

Paljon muutakin ennätti reipas mes-
taripyöräilijämme jutella, mutta ku» 
se koski etupäässä Porvoota urheilu
kaupunkina j.n.e., niin jääköön se la
man jutun ulkopuolelle. 

L u u r i . 
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lopulliselle voittajalle, Dehn toisen pai. 
kinnon saajalle. 

Sama juttu tapahtui kärpässarjassa. 
Yhtä omituinen miesten sijoittelu. 

Jos osanottajia olisi pariton luku, sil
loin ymmärtää, että viimeinen mies il
man muuta pääsee toiseen kierrokseen, 
siis ottelua vähemmällä kuin muut 
Mutta parillisen osanottajamäärän ol
lessa om enemmän kuin väärin suosia 
viimeistä paria, niinkuin nyt tehdään. 

Esimerkin vuoksi ajateltakoon vain 
ne£jä osanc ttajaa: 

E n s i p a r i : A voittaa B:n. 
T o i n e n p a r i : C voittaa D:n. 
A ja C ottelevat finaalin, jonka A 

voittaa. Järjestys on edellä olevan lo-
giigan mukaan silloin tämä: 1) A, 
— 2) C, — 3) D —, (D s e n v u o k s i , 
että hänellä on suorempi numero kuin 
B:llä ja s i i t ä h u o l i m a t t a , että 
I! on hävinnyt vain voittajalle). 

O n k o t ä m ä o i k e i n ? Minusta 
tuntuu, että sääntöjä sietäisi tarkistaa. 
Vanha kulunut Bergvallin systeemikin 
on monta vertaa parempi. — Yhdestä 
häv:östä pois, mutta kaikki voittajalle 
hävinneet ottelemaan toisesta ja toiselle 
miehelle hävinneet kolmannesta palkin-
, '.-ta. 

K a i k i l l a s u o m a l a i s i l l a o l i 
s a r j a s s a a n j o k o n r o 1 t a i 2. 
Siitä kukkui onnen käkönen kaukana. 
Jo-- noudatettaisiin järjellistä ottelu-
systeemiä ja myös oikeutta (väärät 
tuomiot!), olisi jokainen suomalainen 
päässyt ottelemaan 3:sta palkinnosta: 
Johtunen Cornyn ja Eesoh Dehnin tai 
Desion kanssa sekä (Jourevitsch finaa
liin pääsystä Moianderin kanssa. 

Mutta mikä on ollut se on ollut. Teh
tyä ei tekemättömäksi saa. Sallittakoon 
tämä kannunvalanta kuitenkin sen ta
kia, ettei suomalaista nyrkkeilyä näiden 
kilpailujen perusteella turhaan tuomit
taisi. Se *\ ole niinkään heikolla poh
jalla. Tulevaisuus sen näyttää. 

R a s k a s s a r j a on Europan mesta
ruuskilpailuissa ollut aina pohjoismai
den heiniä. 

Mestareita ovat olleet: l.'>23 von Po
r a t , Norja — 1925 P e r s s o n , Ruotsi 
— 1927 Ra m m, Ruotsi —1930 M i-
c h a e l s e n , Tanska. — Ja 1024 oli 
Otto von P o r a t olympialaisvoittaja. 
— Näissä kilpailuissa olivat molem
mat finalistit pohjoismaalaisia: tanska
lainen ja ruotsalainen. Heidän luok-
kaaosa oli kolmaskin pohjoismaalainen: 
G ou r e vi t s e h. Etelämaalaisilla ei 
näy olevan hyviä iscja miehiä. Saksa
lainen H i n t 7. m a n oli paras. Mah
dollisesti hän "Iisi voittanut niin Me
landerin kuin Oourevitschinkin päät
täen siitä, miten tasaväkispsti hän ky
keni M;chael.senin kanssa ottelemaan. 

— Täytyyhän maailmanmestarin maas
sa ollakin jotakin toivoa. 

Puhutaan paljon o p i n t o m a t 
k o i s t a . Tämä oli nyrkkeilijöillem
me sitä todellisuudessa, eikä vain pu
heessa. Nyrkkeilyliiton ei kannata sur
ra varoja, jotka se tälle matkalle kiin
nitti. Olvmpialaismatkakaan ei otlut 
niin opettavainen kuin tämä, niin va
kuuttivat sekä Väkevä että Resch. Tä
hän pojat pääsivät enemmän »sisälle», 
kaikki oli niin läheistä, seurustelu ulko
laisten kanssa tuttavallista, kilpailut it
senään todella ensiluokkaiset ja meillä 
outoja käsityskantoja samalla valaise
vat. Kaiken hyvän ohella nähtiin m. m., 
etteivät etelämaalaiset ole niin hirmui
sia, että ne »lyövät sivu sieltä ja täältä 
ja joka paikasta . niinkuin Johtonen 
päätteli. 

O l e n v a r m a , että J o h t o n e n 
ensi kerralla otU>W minkälaista italia
laista vastaan tahansa vieläkin parem
min. että V ä k e v ä ei enää suurotte-
lu;ssaan odottele ensi erää, vaan painaa 
alusta loppuun niinkuin häkää, mihin 
hänen kestävyytensä kyllä riittää, että 
R e s c h ei hevillä toista kertaa ota 
kymmenlukua muuttuessaan suojaansa 
Volkmarin tyylistä kiinteämmäksi Jv 
ryhtyessään panemaan itsekin enem
män huomiota lujiin iskuihin ja että 
C. o u r e v i t s c h tästä lähtien on saa-

Tomuinen kaupunki alkaa kyllästyt
tää poutien tullen. Ilomielin nostaa 
kuormafoordiin koko ruokakunnan ko-
muudeineen, ja huvilasänkyineen, kip-
poineen. kappoineen ja painuu sen 
sileän tien vihreän maaseudun poveen. 
Sinne, minne urheilu- ja kuumeiset po-
litiikkatiedot tulevat päivän ikä niskas
saan. 

Oikeastaan on niin, että kameelin 
on vaikea tulla toimeen ilman erä
maata. Kun joutuu yhtäkkiä pois puhe
limen äärestä, urheilulehtien ja -hullu
jen parista, on kuin kipeä kissa. Joka
päiväisen elämän kirmaavaan tahtiin 
tottunut hermosto ei aluksi tahdo tot
tua hiljaiseen maalaiseloon, jossa 
kaikki sujuu verkkaisesti ja kiirettä 
pitämättä. Vasta kun olet muutaman 
päivän vetänyt sieramiisi ammun ha
jua, ihaillut vihertäviä viljelyksiä ja 
puhunut samaan aikaan seitsemään 
kertaan hallan vaarasta, sateen tulosta 
ja muusta sellaisesta, kaupunkilaiselle 
harvinaisesta, urheilumiehelle aivan 
epätavallisesta aineesta, alat viimein
kin kuontua ja muokkaantua kuin 
vanha huopahattu turkkurin painin-
puussa. 

Vaan äläpäs luule, että sitä vain niin 
Uiman muuta urheilukärpäsestä pää
see. Viisi päivää loman alkamisen 
jälkeen on kaupungissa "niatchi" ja 
niin sitä "mennään tukka suorana 
HJK:ta katsomaan. Ja toteamaan ken
tälle, miten kymmenet muut jalkapallo-
hullut ovat jättäneet paikkansa katso
mossa tyhjiksi ja jääneet saariston sok
keloihin reumatismisia pakaroitaan 
paistamaan. 

Kuten Delegaatille annettu lyhyt 
puhelin referaatti jo on kertonut, ei 
vanha, kunniakas HJK kyennyt pane
maan kampoihin nuorelle ja edistyvälle 
vaasalaisjoukkueelle. Siitä .huolimatta, 
että peli HJK:n omien miesten lausun
tojen ja viittailujen mukaan sujui ta
vallista paremmin. Mutta kun ottaa 
huomioon sen, että VPS pelasi taval
lista heikommin, voi syyllä todeta oi
keiksi ne tiedot, jotka ovat kertoneet 
HJK:n vaikeasta murroskaudesta. 
Murroskaudesta, joka on joka ainoan 
joukkueen osa ja kohtalo. Eroa on 
vain siinä, että toiset selvittävät tämän 

nut uskoa niin paljon kuin sitä am*. 
töörikehissä tarvitaan, edellytyksiä kai
kinpuolisia suumyrkkeilijäksi ei kel
lään hänen sarjansa miehellä ollut 
enempää. — ei Michaelsenillakaan, joka 
oi; kyllä loistava tekniikkataituri, mut
ta puolusta jatyyppi ' enemmän kuin 
hyökkääjä. 

Eikä tämä ollut vähimmin opintoreisu 
poikain johtajalle hra B e r g m a n i 1-
l e. Tiedän, että hänellä on paljon uut
ta kerrottavaa Budapestin matkansa 
johdosta kotimaassa. 

Puolalaiset ehdottivat kovasti m a a-
o t t e l u a P u o l a n j a S*u o m e n 
v ä l i l l e . Oli puhetta jo niin pitkälle, 
että lie kustantaisivat joukkueemme 
syksyllä Varsovaan. Sietää neuvotella. 
Puolalla oli hyvä ja tasainen joukkue 
näissä kilpailuissa. He saivat 2 toista 
ja 1 kolmannen palkinnon. Voiton toi
veitta emme silti ole. Parhaassa ta
pauksessa on voittomme kuitenkin niin 
niukka kuin 4—4. Gourevitsch kyllä 
vastaisuudessakin huolehtii hra Stib-
bestä, 

Ja nyt n ix toistaiseksi. 

Budapest jäi hyvästi. Nyt paistaa 
aurinko päälleni Pistyanissa. 

murroskauden paljon helpommin kuin 
toiset, 

•* 

VPS:l!a. Pohjanmaan vastaleivotulla 
mestarijoukkueella on ollut verratto
man loistelias pelikausi. Joukkue on 
pelannut kevätkaudella kaikkiaan 8 ot
telua ja voittanut kaikki. Pienin maali
luku on ollut 7—4 ja suurin 13—1. 
Maaleja on joukkue tehnyt näissä kah
deksassa ottelussa kaikkiaan 64. 
Omaan pussiin on palloja mennyt sa
maan aikaan 11. Muunpaikkaisista 
seuroista, pohjalaisia tietysti lukuun
ottamatta, ovat Vaasassa käyneet 
"kaulavillojaan lyhentämässä" Tamp. 
Palloilijat ja HJK. 

Helluntain jälkeisellä viikolla hierot
tiin Kurikassa urheiluneuvojia. Niitä, 
joita juuri Etelä-Pohjanmaan luulisi 
kipeästi tarvitsevan. Kurssien osanot
tajamäärästä päätellen ei asianlaita 
näin ole: vain alun toistakymmentä tie
donhaluista oli kokoontunut opetusta 
saamaan. Se ei ole paljon näinkin suu
ren maakunnan osalle. Kurssien opet
tajana toimi voimist.op. Karikko. 
Kursseilla käväisi niinikään valmen
taja Hugo Lahtinen kehittyneempiä ur
heilijoita neuvomassa. 

Kurikan kurssien päättäjäisiksi toi
meenpantiin kansalliset kilpailut, joista 
muodostui tulostasoltaan vain keskin
kertaiset. Neljä uutta piiri-
ennätystä näki päivänvalon. Huomatta
vin niistä oli nuoren, näinä päivinä 18 
täyttäneen Risto Kuntsin kuulatulos. 

! Tämä lupaava vaasalainen rikkoi 14 
metriä ja päihitti reilusti itsensä 
Paavo Yrjölän ja polvivammaansa po
tevan Kalle Järvisen. Muutoin kilpaili 
Kuntsi nyt ensi kertaa kansallisissa 
oman kaupungin ulkopuolella. 

Näin kesäkirjeeksi tämä jo riittänee. 
Aurinko pohottaa rutosti ja hiekkainen 
ranta odottelee makaajiaan. 

Annetaanpa tuolle ischiaspakanalle 
nyt sellainen kyyti, että se sen vielä 
syksylläkin muistaa! 

Karperön kalavesillä 17. 6. 
J e h u . 

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

HIEROJAT 

HAKOHIEIM& KOKKO 
Siltasaarenk. 4 F 14. Puh. 72 219. 

H U O M . ! ALPPI AURINKOA. 

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 korjaus- ja uudesta-
rakennustöitä. 

S u o m i - s a r j a . 
Lounais«Suomen alue. 

Riihimäellä 21—22/6. 

L. Sk. — K.I.F. 12—5 
L.M.V. — P.T 12—6 
R.P.S. — P. T. 16—5 
L.M.V. — L. Sk. 16—4 
P.T. — L. Sk. 16—5 

Keravalla 22/6. 

S.V. — Koo I'ee 12—4 
S.V. — K.I.F. 26—9 
Koo Pee — K.I.F 22—2 

Pisteet: 

L.M.V. ja S.V. 2; L. Sk., R.P.S., 
P.T. ja K.I.F. 1. 

Suomi-sarja pesäpalloilussa. 
Rautatiealennus saatu otteluja 

varten. 

Kuluvan vuoden Suomen mestaruus
kilpailut pesäpalloilussa järjestetään 
Suomi-sarjan muodossa ja tapahtuvat 
ottelut erittäin usealla paikkakunnalla, 
jonne muodostuu siten monia '"pesä-
pallomarkkinoita". Otteluja varten on 
pesäpä Ilo jaoston toimesta saatu val
tionrautateillä 25 '/-'• alennus kaikille 
osanottajille yleisessä sarjassa ja 50 % 
alennus nuorten sarjassa. 

Alennuksen saantia varten tulee kul
lakin paikkakunnalla kilpailevien seu
rojen ottaa huomioon seuraavaa: 

Alennus on voimassa 0 päivää ennen 
ja 6 päivää jälkeen kutakin tilaisuutta 
ja tulee matkalippu lähtöasemalla lei
mauttaa merkinnällä "25 % alennus" 
tai "50 % alennus", riippuen pelisar
jasta, eikä matkalippua saa luovuttaa 
pois junailijalle. Yhdessä kilpailujen 
järjestäjien antaman osanottotodis-
tuksen kanssa pääsee sillä paluumat
kan tekemään nuorten sarjassa ilmai
seksi ja yleisessä sarjassa puolella 
hintaa. 

Pesäpallojaosto tulee lähettämään 
kullakin paikkakunnalla olevien otte
lujen järjestäjäseuralle asianomaiset 
osanottotodistukset jaettavaksi kilpai
luihin osaaottaville seuroille. 

* 

Sunrjuoksia Kusocinski 
Voitti 4 kilpailua kahtena 

iltana. 
Puola voitti Viron ja Latvian. 

Ennätyksiä. 

Eestin, Puolan ja Latvian yleisur-
heiluottelu Tallinnassa 20—21 t.k. oli 
äärimmäisen tasaväkinen. Molemmat 
ensinmainitut maat saivat 120 pist., 
Puola voitti ensi tilojen lukumäärällä. 
Latvia sai 98 pist. 

Kunkin maan miehet tekivät uusia 
ennätyksiä. Tulokset olivat korkeata 
luokkaa; erikoisesti herättivät huo
miota latvialaisen Kivitin ajat 10,7 ja 
21,9. Kusocinski suoritti nurmimaisen 
urakan, voitti 800, 1500, 5000 ja 10000 
metriä. Tulokset: 

1 0 0 m.: 1) Kivit, Latvia 10,7 (uusi 
Latvian ennätys); 2) Szenajh, Puola; 
3) Keskull, Viro. 

8 00 m.: 1) Kusocinski, Puola 1.57,1; 
2) Täisfeldt, Viro 1.58,8 (uusi Viron 
ennätys); 3) Froelieh, Latvia 1.59,6. 

K u u l a : 1) Suuk, Viro 14,29; 2) 
Zimse, Latvia 13,91; 3) Heljas, Puola 
13,72. 

P i t u u s : 1) Rud7.it, Latvia 712; 2) 
Rähn, Viro 702; 3) Vikorski, Puola 
702. 

11 0 m. a i d a t : 1) Novosielsk, Puo
la 15,6; 2) Rähn, Viro 15,7; 3) Zajus, 
Puola 16,0. 

K e i h ä s : 1) Jurgins, Latvia 61,86 

Kelloja 
ur heilutat koitoksiin 

Sveitsiläinen Kelloliike 
Helsinki Mikonkatu 4 Puhelin 25484 
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S t jä rnan neljäs he l s in 
k i lä inen j o u k k u e 

A: sarjaan. 

Noin 400 henkeä oli saapunut Pal
lokentälle toteamaan kampi, Stjärnan 
vaiko Sudet olisi kelvollinen A-sarjaan. 
Täytyy myöntää, että Stjärnanilla oli 
onni mukanaan selviytyessään voitta
jana, sillä Sudet olivat koko ensi puoli
ajan hallitsevampia, mutta epäonni 
maalin edustalla pilasi tilanteet. Stjär-
nin voi tällä hetkellä ylpeillä Suomen 
parhaimmalla välihyökkääjällä: Jossu 
Nadbornikin pelissä on tosiaan vauhtia 
ja voimaa ja se on eteenpäin vievää. 
.Susien joukkueessa herätti Siren va
semmalla laidalla eniten huomiota. Hä
nen keskityksenpä olivat tosiaan ensi
luokkaisia. Ati Närvänen vasempana 
välihyökkääjänä syötti kyllä hyvin vie-
rustovereitaan, mutta oli heikko lau
kaisuissaan. 

Pelin kulussa alku oli epävarmaa, 
Sudet olivat tahdin määrääjinä. Noin 
17 min. kuluttua antoi Närvänen Sire-
nille syötön, jonka tämä keskitti ja 
Närvänen toimitti pallon kauniilla lau
kaisulla verkkoon. Susien yliote jatkui 
kunnes Stjärnan noin 34 min. teki pait-
siomaalin, joka oikein hylättiin. 

Toisella puoliajalla ottivat stjärna-
laiset johdon käsiinsä eikä kestänyt 
«egsgoos 99S sssassss» =<$Sft«S»SSSS5ft 

(uusi Latvian enn.); 2) Sule, Viro 
58,25; 3) Laurson, Viro 57,08. 

5 00 0 m.: 1) Kusocinski, Puola 
15.28,3; 2) Beldshinski, Viro 15.38,2; 3) 
Prot, Viro 15.53. 

4X1 0 0 m.: 1) Viro 43,5 (uusi enn.); 
)2 Puola 44,2; 3) Latvia 44,3. 

2 00 m.: 1) Kivit, Latvia 21,9 (uusi 
Latvian enn.); 2) Pinjakowski, Puola 
22,0 (uusi Puolan enn.); 3) Szenajh, 
Puola. 

K i e k k o : 1) Feldman, Viro 43,1)2; 
2) Jordans, Latvia 43,22; 3) Rosen
berg, Latvia 42,00. 

15 0 0 m.: 1) Kusocinski, Puola 
4.02,7; 2) Koidu, Viro 4.13,5. 

K o r k e u s : 1) Mairo, Puola 180; 2) 
Smith, Viro 175. 

4 00 D U Pinjakowski, Puola 50,5; 
2) Jehock, Puola 51,3; 3) Peotulik, 
Latvia 51,0. 

10 ,0 00 m.: 1) Kusocinski, .Puola 
82.58; 2) Beldshinski, Viro 33.03,4; 3) 
Beckerman, Viro 33.32,3. 

S e i v ä s : 1) Zimze, Latvia 370 
(uusi Latvian enn.); 2) Tamman, Viro 
865 (uusi Viron enn.) ;3) Adamzak, 
Puola 360. 

4X4 0 0 m.: 1) Puola 3.23,7; 2) Viro 
3.25,3; 3) Latvia. 

Henriksen voitti Ulrichin! 
TANSKA. 

Kööpenhaminassa pidetyissä kilpai
luissa on tapahtunut sensatio: Hen
riksen on rökittänyt Tanskan mestarin 
Ulrichin. Henriksen on esittänyt pa
rempaa peliä kuin moneen vuoteen. Ei 
hänen pelinsä ole mitään silmänruo
kaa, eikä liioin hyökkäävää, mutta se 
tuottaa hänelle pisteen toisensa jäl
keen, jos vastustaja ei kykene käsitte
lemään hänen korkeita, puolikorkeita 
ja pehmeitä paitojaan samalla varmuu
della kuin Henriksen ne palauttaa. 
(Meillä on. myöskin Henriksen olemas
sa, vaikka kaikin puolin pienemmässä 
m uodossa: Lagerblom!). 

Miesten kaksinpelin loppuottelussa 
Ulrichia vastaan oli Henriksen joh
dossa alusta loppuun ja vastustajan 
yritys koventaa peliä epäonnistui, 
osaksi Henriksenin uskomattoman var
muuden, osaksi toisen huonon lento
pelin ja iskun vuoksi. 

Henriksen ja Gleerup voittivat kol
messa erässä vastapelurinsa Ulrich & 
AVinterin. 

Naisista oli rva Dam paras nti 
Stöckelin ollessa ulkomailla. Hän voitti 
helposti toisen finalistin rva Hast-
rupin. 

kuin 0 min., kuin Jossu Nadbornik am
pui tasoittavan maalin Hirschovvitschin 
syötöstä. 16 min. hankki Jossu jouk
kueelleen voittomaalin antamalla mitä 
parhaimman syötön keskushyökkääjäl
le, joka toimitti pallon verkkoon. 27 
min. olivat Sudet tasoittaa, mutta Lep
pänen pilasi tilanteen olemalla pait
siossa. Noin 40 min. perästä syntyi 
vaarallinen tilanne Stjärnanin maalin 
edustalla, erotuomarin tuomittua va-
paapotkun pari metriä maalista, mutta 
stjärnalaisten suureksi iloksi selviytyi 
asia. 

Lopputulos 2—1 Stjärnanin hyväksi. 

Turun IFK voitti Tampereen Pallo
seuran eilen 2—1 (2—1) selviytyen A-
sarjaan. 

H:gin TFK-r-oitti Mikkcrtesä «>—r. 

PUUTEOLLISUUSTEHDAS O.Y. 
Helsinki, Teollisuusk. 2 1 . Puh. 71 584. 

Suorittaa kaikkea alaan kuuluvia töitä. 

Asianomaisella luvalla järjestämme 

Kansalliset 
Ratas ja Kenttäurheilukilpailut 

urh.kentällämme 28—20 p:nä 1930 ja kutsumme niihin osanottajiksi kaikkia 
S.V.U.L:n alaisten seurojen jäseniä. Runsasta osanottoa toivoen valmiina 
vastapalveluksiin merkitsemme urheilutervehdyksin 

" U R A " 
O l a v i O s a n e n V ä i n ö V i r k k i 

puheenj. siht. 
O H J E L M A : 

L a u a n t a i n a 28. 6. klo 18. 
Urheilukilpailut: 200 m. tulosraja 25 sek. (alku); 800 m.; 100 m. (alku); 

korkeushyppy; kuulantyöntö; 5,000 m. tulosraja 16.50; 400 m. (alku): 200 m. 
(loppu). 

S u n n u n t a i n a 29. 6. klo 13. 

Urheilukilpailut: 100 m. (loppu); pituushyppy; 110 m. aidat; kiekonheitto; 
400 m. (loppu); 1,500 m.; -3-loikka; keihäänheitto; 10,000 m.; Ruotsalaisviesti. 

K i l p a i l u m ä ä r ä y k s i ä : 
Kilpailuissa noudatetaan S.V.U.Lni kilpailusääntöjä. Palkintoina jaetaan 

arvoesineitä 3 kussakin lajissa. Osanottoilmoitukset, joita tulee seurata osan
ottomaksu Smk. 5:—, ja joukkueelta 10:—, ovat lähetettävät 24. 6. mennessä 
osoitteella V.- ja U-seura "Ura" Pölläkkälä. Ehdottomasti ilmoittautuneille 
varataan vapaa asunto. Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään. 

Täten kutsumme kaikkia SVUL:n kuuluvien seurojen jäseniä osallistumaan 

Kansallisiin Urheitukilpailuihimme 
jotka järjestämme Enson urheilukentällä heinäkuun 5—6 p:nä 1930. 

O H J E L M A : 
5/7 klo 17 200 m. t.r. (26), 100 m. koe, 800 m., kiekko, 110 m. aitaj. alokk., 

3000 m., 3-loikka., 400 m. koe, 110 m. aitaj. loppu. 
6/7 klo 14 200 m. ja 100 m. loppu, kuula, 3 500 m., 110 m. aitaj. koe, I m a t r a -

Enso juoksu n. 15 km., pituus, 2000 m. alokk., keihäs, 1000 m. alle 
17 v., 400 m. loppu, korkeus ja 110 m. aitaj. loppu. 

Palkintoja joka lajissa 3, paitsi Imatran reissulta kaikille loppuun juos-
seille, sekä kunniapalkintoia 5 kpl. saavutetuista parhaista tuloksista eri sar
joissa. Osanottoilin. 1/7 mennessä os. R. Kukkonen, _Enso. Osanottomaksu 
Smk. 5:—. Vapaa asunto varataan. Toivoen runsasta osanottoa ja valmiina 
vastapalveluksiin merkitsemme 

ENGLANTI. -

Englannittaret Wightman Cup-kil
pailussa ovat: mrs Godfree, mrs Wat
son, miss Fry, miss Harvey ja miss 
Mudford. 

Joukkueesta puuttuvat tunnetut ni
met mrs Whittingstall, joka on ollut 
sairaana; miss Nuthall, jolla on ollut 
pari huonoa tulosta viime aikoina; sekä 
miss Round, Englannin uusia tähtiä. 
jolla kuitenkaan ei vielä ole tarpeeksi 
kokemusta, jotta hänet uskallettaisiin 
valita tähän tärkeään kilpailuun. 

Miss Mudford on sensijaan päässyt 
joukkueeseen, vaikkakin listan häntä-
päästä on saanut kiinni. Englantilai
sessa arvoluettelossa hän on vasta 14 
tilalla, mutta äsken pidetyissä Rans
kan mestaruuskilpailuissa hän sai 
enemmän gamejä maailmanmestari 
Helen Wills-Moodyltä kuin kukaan 
muu kilpailijoista. 

Kilpailut ovat näinä päivinä. 
Niitä seuraavat tyimbledonkilpailiit, 

jotka alkavat tämän kuun loppupuo
lella ja ovat niihin niinkuin tavallista, 
ilmoittautuneet suurmaitten parhaat. 
Ensimmäisessä rivissä lukumäärältään 
ja taidoltaan ovat ranskalaiset ja ame
rikkalaiset Cochetineen ja Tildenineen. 
Saksasta on lähtenyt Prenn, Kuhlmann, 
Kleinschroth, sekä ndit Aussern, Krah-
\vinkel ja Peitz. Tanskasta ovat nti 
Stöckel, rva Dam, Ulrich ja lngerslev-
Nielsen koettamassa onneaan. Ja, niin
kuin sanottu, monesta muusta maasta 
monta hakaa, japanilaisia ja "intialai
sia myöten. 

SAFIIRIN 

on tunnettu tennisharrastaja Duc 
d'Albe lahjoittanut sille H.L.K:n nai
sista, joka vuoden sisään kykenee esit
tämään vaihtelevaisinta peliä. Lahjoit
tajan mielipide on, että naistennis 
meillä on liian yksitoikkoista ja kuol
lutta ja toivoo lahjoituksellaan innos
tuttamaan H.L.K:n naisia oppimaan 
uutta ja rohkeampaa tennistä. 

Jalo lahjoittaja näkyy tuntevan nai
set, koska jalokiven innostuttajaksi 
lahjoittaa! 

Nyt on vain yksi toivomus vielä: 
kuka uskaltaa olla muitten seurojen 
naiskasvattaja ja lahjoittaa heille jon
kun koristeen paremman naistenniksen 
kiilloitta jaksi. 

M o o t t o r i k u u l u m i a . 
Helsingin Moottoripyöräkerho on 

viime perjantaina ilmoittanut kirjel-
jnällä jäsenilleen, että he eivät saa 
o.-.alli.stua muiden kuin k.o. klubin jär
jestämiin kilpailuihin. Kielto johtunee 
siitä, että Helsingin Autoilijat sallivat 
S.M.K:n "pannaan" julistaman Ariel 
pyörän osallistua viime lauantaisiin 
kilpailuihin. Tämän kiellon johdosta 
ovat useat maamme parhaat ajajat 
jättäneet erohakemuksensa klubille. 
M.m. mestariajaja A. Helander, V. 
Hollming, K. Bolander y.m. ovat eron
neet ja liittyneet uuteen, Helsingin 
Moottorimiehet-nimiseen, seuraan. 

Heinäkuun 6 päivänä järjestetään 
kokonaista neljä (4) eri moottoripyö
räkilpailua eri puolilla maata. Tampe
relaiset järjestävät nimittäin Hippok
sella ratakilpailut, vastaperustettu Tu
run Moottorimiehet järjestää Turun 
Hippoksella samanaikaisesti myöskin 
ratakilpailut. Osanottajien joukossa 
ovat ainakin A. Helander, V. Karkamo, 
K. Bolander ja tietysti järjestävästä 
seurasta kaikki rataspesialistit. 

Helsingin Moottoripyöräkerho ja 
Helsingin Moottorimiehet järjestävät 
kumpikin erikseen maantiekilpailut. 
H.M.K. järjestää noin 300 km. mat
kalla ja H.M.M. noin 500, km. matkalla 
kilpailut. 

On ilahduttavaa, että kilpailuja jär
jestetään, mutta eikö olisi syytä olla 
niin paljon yhteistoiminnassa keske
nään, ettei kahta maantie- ja kahta 
ratakilpailua järjestettäisi samana 
päivänä. Pidetään mieluummin vaikka 
joka sunnuntai. 

Suomen Moottoripyöräliiton Petsa-
moukilpailut, joiden piti alkaa heinä
kuun 24 pnä on peruutettu, koskei tar
peellista määrää osanottajia ole il
moittautunut. 

Ruotsissa saa nyttemmin ajaa ai
van julkisesti kovaa. Hallitus on nimit
täin päättänyt kumota määräyksen 
ajonopeudesta. Sensijaan päätettiin 
kiristää rangaistukset liikenneohje-
säännön rikkojille. Koskahan meidän 
hallitus tekee samoin. Olemme kyllä 
kuulleet, että asia otettaisiin eduskun
nassa esille joskus ensi istuntokautena 
mutta . . , 

E. T. H a l l b e r g 
puheenj. 

urheilutervehdyksin 
'ENSON KISAILIJAT-' 

K. K u k k o n e n 
sihteeri. 

fl/ICl 
ilmestyy kahdesti viikossa: 
maanantaina ja torstaina 

aamulla. 

Liisankatu N:o 14. 

TOIMITUS. 
Puh. N:o 36 543. 

Avoinna: Kaikkina arkipäivinä klo 
11—17 sekä sitäpaitsi 
keskiviikko- ja sunnun-
tai-iltoina klo 18—22. 

TOIMISTO. 
Puh. N:o 26 770. 

Taloudenhoitaja: A. J. Manninen. 
Avoinna: Kaikkina arkipäivinä klo 

9—17, paitsi lauantaisin 
ja aattoina klo 9—15. 

TILAUSHINNAT: 
Kotimaassa: Vi vk Smk. 65:—, ',2 

vk. 35:—, 14 vk. 20:—. 
Ulkomailla: Vi vk. Smk. 130:— ja 

Vz vk. 65:—. 
Irtonumerot: Kotimaassa Smk. 1:50 

ja ulkomailla Smk. 
2:50. 

ILMOITUSHINNAT: 
Smk. 1:50 palsta m/m. Värilliset 
ilmoitukset Smk. 3:— m/«n, vähin 
maksu Smk. 500:—. KILPAILU
KUTSUISTA myönnetään 20 % 
alennus seuroille, jotka lähettävät 
ilmoituksensa suoraan konttoriim
me. 

ETU- ja TAKASIVULLE otetaan 
ilmoituksia erikoissopimuksesta. 

V. Tammivuori 
LASINLEIKKAAMO O. Y. 

Fredrikinkatu 26 — Puh. 35 780. 

SUOSITTELEE: 

Valokuvan kehyksiä, kuvastimia 
:a alaan kuuluvia töitään. 

L A S I H I O M O T A I T O 
OM1ST. 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. 

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

ginkadulta). Puhelin 44 893. 
Hyvin .tunnettu ja monipuolinen 

P ö K IM O L 11 K E 
Erittäin -dullinen urheilijoille. 

Otto von Porat, norjalaisten epäju
mala, sai väärän miehen vastaansa vii
me perjantai-iltana Chicagossa. Hän 
oli tunnettu hanskanhuiskuttaja Young 
Stribling ja hän löi Poratin knockou-
tiksi jo ensimmäisessä erässä. P*am-
me osaa Norjan kansallissuruun. 

Unkarissakin uidaan. 
Äskettäin saavutti Hild 400 m. rin

tauinnissa ennätysajan 6.30:6 (ent. 
C.34,4). 100 metrin selkäuintikilpailu 
samalla kertaa oli hyvätuloksinen: 1) 
Nagy 1.15,2; 2) Ullrich 1.18,2; 3) 
Roediger ja Herendi II 1.18,4. 400 m. 
vapaauinnin voitti Halasy 5.28,4; 2) 
Mihalyffy 5.29,0; 3) Seitz 5.38,6; voit
tajan väliajat: 1.12, 2.38, 4.03. 

Szegediniläinen AVannie Andras 
(sukunimi unkarilaiseen tapaan ensin) 
voitti 100 m:n vapaauinnin mainiolla 
ajalla 1.00,8; 2) Szabados 1.05,0. 
Voittajan seura oli 4x50 m:llä ensim
mäinen 1.53,2 (Mihalik 29,2, Boros 
28,4, AVannie I 27,4, Wannie II 28,2) ; 
seuraavien ajat olivat: 1.54,4, 1.56,4 
1.59,6. Kyllä siellä pyrähtäjiä riittää! 
Sekaviestissä ui AVannie II ajan 26,2 

Naisten taso'on huono, mutta huiput 
sitä paremmat. Koskahan meidän tyt
tömme esim. kykenevät, selviytymään 
100 m:stä selällään 1.28,8 min:ssa, 
niinkuin Mallasz Gitta. Mallaszin aika 
on uusi Unkarin ennätys. Vermes oli 
toinen 1.36,8 ja Komaromi 3:s 1.46,4. 
Vapaauinnin voitti Stiber 1.21,2; 2) 
Mallasz 1.21,4; 3) Boross 1.38,8. 
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L Ö P P V K I R I 
Komeita kaaria Kajaa

nissa. 
KenttU 46.45, Liettu 66.19, Has

sinen 14.42,5. 

Kajaanin kilpailut kirkastivat, ku
ten yltä näkyy, maaottelun taivasta. 
Kenttä, joka ei ilmankaan unkarilai
sia pelkää, sai nyt hyvän tuloksen 
taakseen itseluottamusta lujittamaan. 
Hän heitteli tasaisesti yli 45 m:n, 
yksi sektorin ulkopuolelle mennyt 
heitto oli voittotulostakin pitempi. 
Viiri innostui myöskin hyvässä seu
rassa, muttei sentään kyennyt Lind
stedtin tuloksia uhkailemaan. Keihään
heitossa samoinkuin kiekossakin oli 
vastatuulesta hieman haittaa. Liettu 
toi vihdoinkin huhutun kuntonsa nume
roin nähtäväksi. Hänkin oli heitois
saan varma. Kuulantyöntö suoritettiin 
lauantain sateessa asianmukaisesti 
liukkaalla kuulalla. Hassinen ei malt
tanut säästää parhaita työntöjään 
kilpailuun, vaan vanhaan pahaan ta
paan suoritti ne jo ennen. Kilpailu
tulos on rauhoittava. H. tuntuu ole
van varma 14 metristä ja sietääkin 
olla. Muut tulokset olivat tasoltaan 
vankasti heittoja huonommat, Tuulok-
<en kolmoiskaarta lukuunottamatta. 

Tulokset: 
100 m: 1) L. Kinnunen, Joens. Ka

taja 11,7} 2) A. Keravuori, Kipinä 
1 m. j . ; 3) A. Pekkonen, IV 3 m. 

100 m. uudet miehet: 1) E. Vihma, 
Kipinä 12,3; 2) M. Dumin, Jyskyt 1 m; 
3)"0. Kataja, Kipinä 1.10 m. 

110 aidat: 1) J . Matilainen 16,7; 2) 
L. Mikkonen, Ärjy 16 m. j . 

1,00 m: 1) J . Matilainen 53,4; 2) M. 
Vepsäläinen, Kipinä 53,7; 3) L. Kin
nunen 54,7. 

SOO m: 1) E . Purho, VU 2.03,5; 2) 
A. Jäntti, SS 2.05; 3) A. Leppänen, Är
jyt 2.14,2. 

SOO m (2.06): 1) L. Ruotsalainen, 
Pielav. Sampo 2.00,9; 2) V. Ojala, Är
jyt 2.10,3; 3) H. Hyvönen, Kipinä 
2.11,2. 

1,500 mi 1) E. Purho 4.12,7; 2) A. 
Jäntti 4.13,8; S) A. Tanninen, Kipinä 
4.28,3. 

S,000 m: 1) H. Karppinen, IV 9.24,3; 
2) V. Pukkala, Ärjyt 9.24,4; 3) A. Tan
ninen 9.39,2. 

5,000 m: 1 V Pukkala 16.14,7; 2) 
H. Karppinen 16.17,4; S) V. Ruuska
nen, Ärjyt 18.28,6. 

Kuulantyöntö: 1) P . Hassinen, Är-
ivt 14.42,5 (piiriennätys); 2) M. Bu
rnin 13.14; 3) E. Kenttä, TP 13.14. 

Kiekonheitto: 1) E. Kenttä 46.45; 
2) T. Viiri, Tornion Pyry 43.00; 3) L. 
Mikkonen, Ärjyt 36.82. 

Keihäänheitto} 1) P . Liettu, TP 
66.19; 2) T. Viiri 55.75; 8) L. Mikko
nen 55.6L 

Korkeushyppy: 1) L. Mikkonen 170; 
2) V. Tuulos, TKV 170; 3) A. Pekko
nen 165. 

Pituushyppy: 1) A. Keravuori 657; 
2) V. Tuulos 641; 3) L. Kinnunen 611. 

Kolmiloikka: 1) V. Tuulos 14.33:5; 
2) E. Vihma 13.69; 3) Möttönen, Är
jyt 13.64. 

- * 

(Mummi J y v ä s 
k y l ä s s ä 6 3 . 2 0 . 

Kinnunen ja Palonen parantelivat 
piiriennätyksiä. 

JKT;n kansallisissa oli useita hyviä 
kilpailuja. Ennen kaikkea on mainit
tava Nummen ja Palosen esitykset kei
häänheitossa; Nummi oli tavattoman 
varma: kaikki heitot yli G0, Palonen 
onnistui vasta viime heitossaan. Luo
manen oli yhä parhaassa vedossaan, 
800 metrillä ei Turun Lehtosen tuima 
kiri auttanut yhtään mitään. Kinnu
sen voitto oli ihmeteltävän helposti 
saavutettu; Toivonen johteli alkumat
kan aikatauluineen, mutta 3,5 km juos
tua otti Kinnunen johdon, hoidellen 
lopun leikitellen. Kinnusen tavoin 
kevyesti juoksi Huhtakin hyvän ai
kansa. Kivi alkaa hiljalleen saavutella 
säädyllisiä tuloksia. 

Järjestys eri lajeissa: 
100 m.: 1) A. Järvinen, TP 11,4; 2) 

S. Huhta, HKV 2,5 m. J.; 3) A. Häk
kinen, JKT 8 m. 

400 m: 1) J. Huhta 52,0; 2) H. Nur
mi, JKT 54,2. Ainoat osanottajat, 

800 m: 1) M. Luomanen, JKT 2.00,3; 
2) A. Lehtonen, UL 2.01,3: Si V. Aak-
kula, HKV 2.05,0. 

Unkarilaisten parhaat yleisurheilu* 
tulokset tänä vuonna. 

Maaottelun lähestyessä kohoaa unkarilaistuloksiia kohdistuva mie
lenkiinto. Antaaksemme varman pohjan lukijaimme ennakkolaskel
mille olemme suoraan Unkarin lehdistä alkukesän kuluessa koonneet 
taulukon viiden sikäläisen parhaan tuloksista. Tulemme tästälähin täy
dentämään sitä aina aiheen Hinautuessa. 

1 0 0 m: 10,9 Raggambi, Paku, Balogh, Nagy, Gerö III, Paitz, Fluck. 
2 0 0 m: 22,2 Sugar, 22,4 Raggambi, 22,5 Paku, 22,8 Paitz ja Beliczay. 
40 0 m: 49,0 Barsi, 49,2 Sugar, 50,9 Szalay, 51,4 Zsitval, 51,9 

Magdics. 
8 0 0 m: 1.56,6 Barsi, 1.57,0 Szabo, 2.00, 2 Zsitvai, 2.01,4 Lenkei ja 

Magdics. 
1,5 0 0 m: 4.03,4 Szabo, 4.09 Gynzulai, 4.10,8 Szerb, 4.14,4 Palfi, 4.15 

Eper. 
5,0 0 0 m: 15.46 Szerb, 15.40,8 Hevele, 16.08,4 Cser, 16.15,8 Hermann, 

16.22 Nemeth. 
1 0,0 0 0 m: 32.54 Szerb, 33.25,4 Majorosi, 33.36 Galambos, 33.41 Hevele, 

33.55 Eper. 
1 1 0 m: 15.8 Boross, 16,0 Javas, 16,4 Ferenczy ja Kovacs, 16,6 

Kalman. 
K o r k e u s : 188 Kesmarki, 185 Orban, 182 Bacsalmasi, 180 Gera, 178 

Soos, Stumpf, Udvardi. 
P i t u u s : 716 Balogh, 707 Szabo. 705 Paitz, 691 S.omfai, 683 Goda. 
S e i v ä s : 375 Karlovits, 355 Kiraly, 350 Hadhazy, 345 Poczik, 342 

Csaki. 
K u u l a : 15.13 Daranyi, 14.03 Kiss, 13.78 Arany, 13.34 Vegh, 13.32 

Cserenyei. 
K i e k k o : 47.25 Donogan, 46.47 Marvalits, 43.44 Remecs, 43.43 Egri, 

43.37 Madarasz. 
K e i h ä s : 65.32 Szepes, 61.3L Takacs, 56.62 Szabo, 56.09 Szakmary, 

55.61 Honvath. 

600 m (2.10): 1) O. Koskinen, JKT 
2.07,3; 2) H. Lehti, JKT 2.09,3; 8) 
V. Eskola, Junkkarit 2.09,2. 

1,500 m: 1) M. Luomanen 4.05,0; 
2) V. Aakkula 4.10,5; 3) L. Ylönen, 
JKT 4.11; 4) O. Koskinen 4.11.1; 5) 
E. Peltonen, TP 4.15. 

5,000 m: 1) A. Kinnunen, JKT 
15.16,3 (piiriennätys); 2) A. Toivonen, 
HT 15.24,6; 3) M. Matilainen, IV 
15.59,0; 4) E. Peltonen 16.00; 5) E. Pa-
jusalo, SKRU 16.16. 

Kuulantyöntö: 1) A. Järvinen 13.64; 
2) E. Raune, JKT 13.59; 3) K. Järvi
nen, JKT 13.44. 

Kiekonheitto: 1) A. Kivi, JKT 43.47; 
2) I. Alanko, JKT 39.59; 3) P . Patinen, 
LA 37.36. 

Keihäänheitto: 1) H. Nummi, VU 
63.20; 2) H. Palonen, JKT 61.30 (pii
riennätys); 3) I . Reinikka, Kurikan 
Ryhti 58.55; 4) E. Pänkäläinen, Ruu
himäen Rytinä 55.92^ 

Pituushyppy: 1)*A. Järvinen 691; 
2) A. Häkkinen 669; 3) V. Sjöman, 
UL 659; 4) P. Räisänen, TKV 637; 
5) M. Räisänen, TKV 628. 

Korkeushyppy: 1) I. Reinikka 181; 
2) M. Kymäläinen, SS 176; 3) A. Häk
kinen 176. ' 

Seiväshyppy: 1) M. Kymäläinen 
360; 2) A. Häkkinen 320. 

Kolmiloikka: 1) V. Sjöman 13.65; 
2) M. Kymäläinen 13.52; 3) P. Räisä
nen 13.02. 

* 

Lahdesta: 
Yrjölän Paavon kunto nousee: 

52,7 — 13.73 — 180 — 42.40. 
Sippala 62.48. 

Lahden Ahkeran kilpailuissa oli 
useita tasaväkisiä otteluita, eikä yk
sityisiä mainioita suorituksiakaan 
puuttunut. 5,000 metriä oli koonnut 
mukaan monta nimeä. Varsinainen 
kamppailu käytiin Potilan j a Salmisen 
välillä, edellinen voitti tavallaan yllät
täen. Happosella on yhä vielä matkaa 
15 minuuttiin. 400 metriä voitti Haan
pää varmasti, mutta seuraavat miehet 
ottelivat tiukkaa tiukemmin. Sippala 
on Yarma mies keihäässä. Lindrothin 
epäonnistumiseen oli osittain syynä 
suoraan vasten silmiä sattunut aurin
gonpaiste, joka '"pimensi" riman, 

Tulokset: 
100 m: 1) E . Puuronen, LU 11,2; 

2) M. Haanpää, LUM 10 sm.; 3) U. 
Vahtera, HKV 1.20 m.; 4) V. Mattila, 
HKV 1.50 m. 

MO m: 1) M. Haanpää 52,0; 2) P. 
Yrjölä, TP 52,7; 3) S. Sundman, T P 
52,7; 4) I. Löfberg, LA 52,9. 

1,500 m: 1) E . Henriksson, PA 
4.08,1; 2) Y. Toivonen, LUM 4.08,6; 
3) N. Nikkari, LA 4.08,9; 4) R, Tark-
konen, TP 4.14,2. 

5,000 m: 1) H. Potila, UL 15.08,2; 
2) I. Salminen, Korian Ponsi 15.10{ 3) 

V. Happonen, Joensuun Kataja 15.17,3; 
4) E. Puukko, LA 15.30; 5) A. Vuorio, 
LU 15.55. 

800 m (2.00): 1) V. Lappalainen, 
LUM 2.03,6; 2) H. Wächter, KIF 
2.04,2; 3) S. Lindberg, LU 2.06,7. 

ZOO m. alokkaille: 1) J . Johansson, 
IFK 23,5; 2) A. Korhonen, HKV 50 
sm.; 3) P . Lindberg, KIF 1 m. 

4X100 m. viesti: 1) HKV (Vahtera, 
Kauppi, N. ja V. Mattila) 44,2; 2) LA 
(Järvinen, Nieminen, Laune, Tuo
mala) 45.8 (ensi vaihto nenkin alle); 
3) KIF 46,U. — 

Kuulantyöntö: 1) P . Yrjölä 10.73: 
2) V. Helenius, LU 12.S2; 3) Y. Tark-
kila. LA 12.65. 

Kiekonheitto: 1) P . Yrjölä 42.40; 2) 
U. Grenner, KIF 41.52; 3) V. Niitty
maa, HKV 38.63; 4) L. Sippala, LU 
38.25. 

Keihäänheitto: 1) L. Sippala 62.48; 
2) P. Bauer, HT 57.70; 3) P . Yrjölä 
52.58. 

Pituushyppy: 1) U. Nissilä, LA 
687; 2) G. Gustafsson, KIF 675; 3) E. 
Järvinen, LA 670; 4) M. Reingoldt, 

;HT 662. 
Korkeushyppy: 1) P . Yrjölä 180; 

2) S. Lönnrot, HT 180; 3) T. Lahti
nen, LA 175. 

Seiväshyppy: 1) J. Lindroth, PA 
355; 2) K. Koski, KIF 345; 3) M. 
Suckman, HKV 335. 

Kuopion *UV— Mik
kelin KV 74-61 

Pörhölä moukaria 47-51-

Eilen suoritettiin Mikkelissä seura
ottelu Kuopion Urheiluveikkojen ja 
Mikkelin Kisaveikkojen välillä. Siitä 
muodostui mielenkiintoinen kamppailu 
ja hyvä katsomo nautti yhteenotosta, 
joka suoritettiin hyvän sään vallitessa, 
vaikka välillä yritti vähän sataakin, 
alusta loppuun. Kuopiolaiset periyät 
voiton 74—61. Parhaan tuloksen saa
vutti Ville Pörhölä moukarissa, 47.51, 
heittäen ylimääräisellä 47.99. Martti 
Tolamo hosui mukana monessa lajissa, 
tuoden mikkeliläisille eniten pisteitä. 

Tulokset: 
100 m: 1) M. Tolamo, MKV, 11,4; 

2) V. Ruotsalainen, KUV, 11,7; 3) V. 
Kyllönen, KUV, 12,0; 4) N. Pekkola, 
MKV, 12,4. 

400 m: 1) Kuhmonen, KUV, 54,1; 
2) V. Tolamo, MKV, 55,2; 3) M. Tola
mo, 57,6; 4) E. Ruotsalainen, 60,3. 

1,500 m: 1) K. Niva, KUV, 4.32; 2) 
S. Mustonen, KUV, 4.32,6; 8) R. Man
ninen, MKV, 4.33,5; 4) O. Niva, MKV, 
4.44.L 

5,000 m: 1) E. Thurman, MKV, 
16.12,5 (uusi piiriennätys); 2) Kähkö
nen, KUV, 16.13,4; S) R. Hölttä, MKV, 
16.58,2; 4) Kesseli, KUV, 17.50,2. 

110 m: 1) M. Tolamo 17,0; 2) Mylly
nen, KUV, 8 m; 3) O. Pyykkönen, 
MKV, 13 m jät. — Ruotsalainen päätyi 

Purje Kuusankoskella:: 
5,000 m. 15.26. 

Kymintehtaan Urheiluseuran kilpai
luista on paitsi Purjeen kestävyysko-
keilua, mainittava uuden korkeushyp
pääjän ilmestyminen, kouvolalainen 
Nieminen pomppasi kevyesti 181. 

Tulokset: 
110 m aidat: 1) Y. Nygren, Kymint, 

Us. 17,7; 2) Paavola, Haminan Vesa, 
rinn. mit. jälj . ; 3) A. Huusari, KU 
17,8. 

4X100 m: 1) KU 47,2; 2) Haminan 
Vesa 12,5 m. j . 

1,500 m: 1) L. Kauppinen, Toverit 
4.14; 2) V. Rossi, KU 4.20; 3) E. Ko
tiranta, TKV 4.21. 

5,000 m: 1) E . Purje, Toverit 15.26; 
2) E. Suoknuutti, Miehikkälän Vilkas 
15.43,3; 8) E. Mynttinen, LU 15.43,5. 

Kuula: 1) A. Huusari 12.88. Keihäs.: 
Huusari 55.29. Kiekko: K. Arola, Ko
rian Ponsi 39.52. Korkeus: Y. Niemi
nen, KU 181; 2) V. Suurnäkki, Veikot 
170. Pituus: 1) A. Laine, Kelkkalan 
Kisailijat 661; 2) Y. Nieminen 655. 

Moukaria heitti Eriksson, KIF yli 
41 m, (Puhelinyhteys huono). 

* 
3 0 0 m . 3 4 . 0 . 

Unkarissa äskettäin pidetyissä kil
pailuissa juostiin kova 300 m. Wieni-
läinen Felix Rinner voitti loistoajalla 
30,0; 2) Sugar 84,6 (Unk. enn.); 3) 
Szalay 35,3; 4) Zsitvai 35,8 (alkueräs
sä 35,4). 200 m:n väliaika 21,9! 100 
metriäkin oli tiukka, Gerö, Paitz ja 
Nagy tulivat mainitussa järjestykses
sä melkein yhdessä maaliin, aika 10,9. 
Udvardi voitti 185 hypänneen Orbanin, 
molemmat ja Soos 178. Fekete kolmi
loikkasi 14,03. Karlovits selviytyi sei
päällä 375. Somfai saavutti 400 aidois
sa hyvän ajan, 56,4. Kiekkoa heitti 7 
miestä yli 40 m., Donogan 46,57, Re-
mecz 43,44, Egri 43,43, Daranyi 42,76, 
Regös 42,30, Bertalan 41,63, Kulitzky 
40,70. Szepes on keihäässä yhä varma, 
nyt 65,25. 

i ivs-C-v>Xr» 

Kinner. 

ensimmäisenä, mutta hylättiin kaadet
tuaan 3 aitaa. 

Pituushyppy: 1) M. Tolamo 681,5: 
2) T. Myllynen, KUV, 645; 3) S. Kopo
nen, KUV, 610; 4) T. Sundqvist, MKV, 
593. 

Korkeushyppy: 1) T. Myllynen 170; 
2) M. Tolamo 165; 3) V. Ruotsalainen 
165; 4) V. Tolamo 165. 

Seiväshyppy: 1) V. Ruotsalainen 
340; 2) A. Makkonen, MKV, 330; 3) 
M. Tolamo 330; 4) T. Myllynen 300. 

Kuula: 1) H. Kolehmainen, MKV, 
13.27; 2) V. Pörhölä, KUV, 13.26,5; 8) 
Kotiaho, KUV, 12.27; 4) T. Auhia, 
MKV, 11.83. 

Kiekko: 1) V. Pörhölä 38.94; 2) U. 
Kolehmainen 35.49; 3) Kuiri, MKV, 
35.20; 4) Kotiaho 32.52. 

Keihäs: 1) G. Heikkinen, KUV, 
55.04; 2) Antikainen, KUV, 54.48; 3> 
M. Tolamo 52.59; 4) K, Kanervo, 
MKV, 49.61. 

Moukari: 1) V. Pörhölä 47.51; 2) 
Auhia 31.19; 3) Y. Tolamo, MKV, 
27.54; 4) Antikainen 19.41. 

Ruotsalais viesti: KUV (Koponen, 
Kuhmonen, Myllynen ja Ruotsalainen) 
2.11,3; MKV (Kekkola, Tolamo, Kaner-
vo, Salovaara) 2.12,2. 

Helsingissä 1930. 
Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö. 


