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V. aastakäik.

Jalgpalli elukutselikkus Austrias.
Austria Euroopa kontinendil esimesena ametlikult tunnistanud elukutselikku jalgpalli.
Enamuses Euroopa kindlamaa jalgpalli
suurriikides, kellest nimetada Ungarit,
Tsheho-Slovakkiat, Itaaliat, Hispaaniat,
Pran tsüst, Belgiat, ja Saksat, valitseb ialgpallispordis ebamäärane olukord.
Kogu
kontinendile on üldiselt teatav, et nimetatud maade ekstraklassi meeskondade
mängijaid honoreeritakse nende mängu
eest. Tegelikult >on see varjatud elukutselikkus, mille tõttu Inglismaa, kus elukutselik ja amatöör jalgpall üksteisest kindlalt lahutatud, mõne aasta eest rahvusvahelisest jalgpalliliidust välja astus.
Et praegusesse olukorda selgust tuua ja
asja määruspärastesse roobastesse juhtida, on Austria esimesena Euroopa kindlalmaal ametlikult tunnistanud jalgpalli
elükutseiikkust.
Selle juures jääb ka Austrias, amatöörjalgpall vundamendiks jalgpallispordile,
mida harrastavad laialdased (hulgad. Elukutseliste mängijatega! esinevad ainult
paremad, n. n. tipp-meeskonnad. Nii on
Viini kohta professionaalmeeskondi IL
kuna üldine jalgpalli harrastavate amatööride kogu jääb endiseks. Sama olukord
on ka Inglismaal, kus 6.000 elükutseliku
jalgpallimängija kõrval 2 miljoni amatöörjalgpallimeest.
Viini ,,'Sport-Tagblatt" kirjutab, et elukutselikkuse tunnistamisega ion Austria
teinud revolutsioonilise sammu, mis selle
kordaminekul toob uue ja parema aja jalgpallispordis. Ebaõnnestumisel toob ta aga
kaasa mitte kogu Austria jalgpalli, vaid
ainult üksikute seltside languse. See on
risk, mis kaasas käiv iga revolutsiooniga.
Sama arvamise järele on elukutselikkusest mängule enesele kasu oodata. Kuna
nüüd mängijad avalikult palka saavad,
nõutakse neilt nüüd ka enam ja oma koha
kindlustamiseks püüavad 'mängijad seda
võimalikult hästi täita.
Palju Viini klubid oma mängijatele
maksavad, selle kohta siin järgmist: Esimese klassi seltside meeskondade mängijate kuupalgad on 1—5 miljoni krooni
(6—30 tuh. E. mk.). Üksikutele, nagu
Schafferile (Amateure) ja Qutmanile (Hakna h) maksetakse erandiliselt veel kõrgemat palka. Peaaegu kõik seltsid maksavad oma mängijatele preemiaid võitude ja

Eduard P ü t s e p
oma teoksil olevas naljafilmis.

viigile mängu eest. Osa seltse jagab mängijatele osa ka puhtast kasust. Kõige suuremaid preemiaid annab Vienna. Ta
maksab oma mängijatele kuus ühetasaselt
2V-i miljoni krooni (15.000 mk.). Preemia
võidu puhul on 600.000 kr. (3.600 mk.)

igale mängijale, viigile jäämisel 200.000
kr. (1.200), kolme võidu eest järjestikku
meistrivõistlustel veel 600.000 kr. Meistriks tuleku puhul maksetakse */u aasta
palgast — preemiad kaasa arvatud.
iHakoah maksab kallimaid palkasid.
Nad on 3 kuni 5 'miljoni (18—30 tuh. mk.).
Preemiad 50 tuh. (300 mk.) ja 100 tuh. kr.
(600 mk.).
Amateure on ettenähtud minimaalpalgana 3 miljoni kr. i(18 tuh. mk.).
Wiener Athletiksportklub honoreerib
mängijaid 1—IV2 miljoniga (6—9 tuh. mk.)
ja 20-ne protsendiga puhtast sissetulekust.
Iga selts maksab palka 12—15-nele
mängijale.
Üldiselt on Austria poolt ette võetud senise varjatud professionalismi pealt katte
ära võtmine suurt tähelepanu leidnud.
Austria jalgpalli liit 011 saanud sel puhul
Inglise Football Associationilt järgmise telegrammi:
„Südämlik õnnesoov Teie otsuse
puhul tunnustada ja jalule seada
ausust jalgpallispordis. (Mõlematele,
amatööridele ja professionaalidele,
soovime täielikku edu.
Aliakirjütanuü'.
Wall, Football Association."
Viinlased näevad selles telegrammis
rohkem kui lihtsat õnnesoovi. Nad on
veendunud inglaste kindlas poolehoius oma
hiljutisele ettevõttele. Ja see ei ole väike,
kuna inglastel ei ole jalgpallis kuigi head
suhted ka oma liitlaste belglaste ja prantslastega. Viimase kahe rahvuse paremaid
mängijaid nende enamuses ei pea inglased
oma vaatepunktilt ka amatöörideks, vaid
kaetud professionaalideks.
Selle tõttu
saadab Inglismaa Belgia ja Prantsuse vastu maavõistlustele vastavalt välja alati
segameeskbnna, milles 8—9 professionaali
ja ülejäänud amatöörid. See ei meeldi nii
prantslastele ega ka belglastele.
Kuidas teised maad Austria sammu peale reageerivad, see ei ole veel selgunud.
Ungaris on kiolm suurt seltsi MTK, FTC
ja UTE ametliku elukutselikkuse pooldajad, kuid ka neil kolmel olevat ees otsekoheseid takistusi selle läbiviimiseks.
(Järg 2. lehekülje!.)
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Kas on elukutselikkus hädaohtlik spordi käekäigule?
(1. lehekülje järg.)

Ühes Ungariga jäävad teised praegu
tegelikult elükutsellku jalgpalliga riigid
ootavale seisukölhale, 'kusjuures nad läbikäimist Austria meeskondadega jätkavad.
Väljavõtteks näib kujunevat Saksa, kelle
jalgpalliliit olevat vastu võtnud otsuse, mis
Saksa meeskondadel esialgu keelab võistelda Austria meeskondadega.
Euroopa amatöörjalgpalli
päämiseks
kantsiks jääb endiselt Skandinaavia.
Eelpool mainitud ametlik professionalismi sisseseadmine Austrias on suure
kaaluvusega samm spordiilmas. Ta näitab kindlat tendentsi spordi kõrgemale
astmele tõusmisel elukutseks muutuda.
Spordis kui elukutses tuleb aga kahte
suurt lahkuminevat voolu vaadata —
sport kui käsitöö (ajaviide) ja sport kui
kunst (kasvatus). Eelmine on turunõudele vastav kaup, mtingi lilha demonstreerimine ä la parrem et ciroenses ja tähendab spordi ja tema kandva idee langust.
Seda on mläit. meie praegune tsirlkusmaadlus, kus täielikult spordihuvi puudub.
Sport elukutsena kui kunst on spordi
kõrgem aste ja ei tähenda mingit lan-

gust. Siin on eesmärk ikka sama, inimese füüsilist ja psüühilist saavutusvõimet arendada, ainult vorm on täiuslikum,
kunstlisem. Liikumine on ikka massiline,
konkurents ja edasipüüdmine on veel
suurem! kui varemalt. Sarnane spordi
mõju rahvale on ikka tulutoov. Seda
võime juba Inglismaal (jälgida mitmedkümned aastad, kus sport oma idee ehtsuses ja puhtuses midagi soovida ei jäta
Tähtsam vahe nende kahe eeltoodud
elukutselise spordiliigi vahel on nende
iselooni — on ta sihitud ajaviite, nalja
pakkumiseks publikumile ja puudub tal
tõsine sportline ümbrus ja võistlusiseloom, ei ole massiline vaid indiividuaalartistlik, siis on ta kaotanud oma olemise
mõtte ja pühendatud hävinemisele; on ta
aga tõsine võistlus, kus rahvas, tahab
näha oma viimistletud kangelasi, kes
väljendavad tõu tüsedust ja elujõudu rafineeritud kujul, kisuvad ja vaimustavad
noori kainetele eluviisidele ja puhtatele
elamustele, on ta endiselt tervitatav
sport.
0 . Spengleri histooriliised perspektiivid riivavad ikka ainult esimest spordiliiki — roomlaste tsirkust, mitte helleeniide palästrat.

Leedu kiri.
Eesti. Lohk Kaunase 3-kordne tennis-meister. — Leedu jalgpalli esivõistlused.
Kaunas, 1. okt. (,,E. Spordilehe" Leedu remuse peale vaatamata otsustas võidu
kirjasaatjalt). Eestlane Lohk, kes Eesti Kovase meeskonna suurem füüsiline tüLeedu esitaja poeg, on Leedu pealinna sedus.
Kaunase tennise esivõistlustel hästi: esiK Š K (Kauno Sporto Klubas) võitis esinenud. Üksikmängus lõi ta leedulast Za^ võistluste favoriiti LFLS'i 3:1 (2:0). Võistdeika't finaalis 6—4, 6—1. Paaris män- luse tulemus oli, et LFLS'i väravavahil
gus võitis Eesti-Inglise paar L o h k ja Dariusel tuili läbi lasta 3 palli. Praegu on
B e n r y Leedu paari Blashis-Zadeika punktidega ees KSK, kuna LFLS'il ja Kõ6—4, 6—4. Sega paarismängus tuli L o h k v a s t i on ühetasaselt 7 punkti. Järgmised
leedulase prl. R u m s h e v i t s h a i t e g a võistlused otsustavad Kaunase meistri
mängides võitjaks. Seega omas Lohk, tiitli saatuse. Arvatavasti tuleb meistriks
kes Eesti tennise esivõistlustel üksikmän- siiski LELS, kes praegu vormist äraolegu finaalis oli meister N. Paulson! vastu, vat Kõvast võidab. KSK-le on takistakolmekordselt Kaunase meistri tiitli ten- vaks, et ta kevadisel esivõistluste ringil
nises.
osa mängijate äramineku tõttu nõrk oli ja
Jalgpallis on Leedu uudisteks 2 esi- LFLS siis tugevalt punkte omas.
võistluste mängu. K o v a s võitis M a k - Samuti om teatada, et Leedus võistluk a b i 2:0 <0:0). Ülekaal oli küll Makka- sed maksust linna heaks, mis oli 25 prots.,
bil, kuid teda takistas rohkem' vihmasaju nüüd on täielikult vabastatud.
tõttu raske väli. Makkabi tehnilise paS. Garbatshauskas.

Jalgpallihuviliste ekskursiooni Riiga

8. maavõistlusele
Latvija-Eesti
korraldab Eesti Jalgpalli Liit.

J e a n Bouin.

JCGkYk
tunnijooksu kättesaamatu meister.
28. sept. 19-14. a. langes ilmasõjas
Prantsuse suurim atleet Jean Bouin. Nüüd,
tema surma 10-dal aastapäeval, pühitses
seda kogu Prantsusmaa sportlaskond.
Mitmel pool avati staadionides mälestussambad BouiinMle* kuna (kogu Prantsusmaal mälestuspäeval, 28. sept. peetud
võistlustel valitses spordlväljadel 1 minut
vaikust.
Jean Bouin on senini jäänud tunnijooksu
kättesaamatuks meistriks.
Tema resultaat on 19 Ikm. 021 mt., maiste ta püstitas
1913. a. Stokholmis. Ühes ameeriklase Mered! ühi poolt 1912. a. samuti Stokholmis
piüstüitatud jalaga 800 meetris 1.51,9, on
need 2 saavutust raskemateks ilmarelkordideks, mille lähedale peäle nende seadmist keegi ei ole küüninud. Suurjooksja
Nurmi, kes v õ t e attakeerida tunnijooksu
ilmarekordi, arvab, et tal kergem on lüüa
maratoni ilmarekordi kui tunniijoolksu oma.
Ühtlasi on Nurmi veel avaldanud, et ta
tunnijooksu rekordi jooksmise katset ette
ei võta austuse tõttu hülgusrikka prantslase mälestuse vastu.
Andmed Jean Bouin'i elukäigu kohta on
järgmised: Ta sündis Marseiles 1889.
Poole tunnijooksus ja 10-ne kilomeetris
olid ta 1911. a. saavutused 9 km. 721 mt.
ja 30 min. 58,8 sek. selleaegsed ilmarekordid. 1911., 1912. ja 1913. a. võitis
ta järjestikku 5-e rahvuse murdmaajooksu. 1912. a. Stokholmi olümpia mängudel võitles ta kuulsalt Hannes Kolehmaisega, kus Kolehmainen teda 5000 mt.
rinnaga võitis. Mõlema ajad olid ilmarekordilised. 1913. a. võttis, Bouin ette
attaaki tunnijooksu ilmarekordi peale,
mis 1899. a. saadik tpüsis Watkinsi käes.
Peale pikka ettevalmistust sõitis ta selleks Stokholmi- kus ta 6. juulil 1913. a.
saavutas 19 km. 021 mt., mis püsinud üle
11-ne aasta.

Väljasõit 16. oktoobril, tagasisõit 19. oktoobril.
Sõiduhind 3. klassis edasi-tagasi ühes passi ja viisumiga: spordiseltside
liigetele 1300 mk. ja mitteliigetele 1800 mk. Ülesandmiste viimane
tähtpäev 14. okt. Üles anda iga äripäev liidu büroos Gonsiori tän. 4
sekretäär A. Strömlingile kl. Il—3 päeval.

E. J. Liit.

Kool & Mäng

TALLINN, V a n a Posti tän. 2.
K õ n e t r a a t : 10=50, 2,1=78.

Mänguasjad/ koolitarbed,
süstad Ja tõukekelgud.
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Stidöi Ja sport.
D r . m e d . J. V i l m s .
Eksperimentaalselt on tõendatud S t ä r - seld harjutusi, mis kestavad tunde, nagu ja tugevalt maksimaalselt kokku tõmbuks,
l i n g i (34) poolt n. n. „)kops-südame pre- pikaldane jooks, ujumine j . t. kergespordi milleks hüpertrofeerunud süda mitte ei
paraadi" peal, kus süda on (kopsu vere- harud, mis võivad olla kord kiiruse, kord kõlba, sest kokkutõmbe energia oleneb
ringvooluga ühenduses, suurest verering- vastupidavuse, see on pikaajalised harju- musklikiu pikkusest, mis on hülpertrofeerunud südamel suhteliselt väikseim ( S a r vdolust aga eraldatud, et suurendatud sü- tused.
'1
dame tegevusel pärg-arteeriatesse palju
K i i r u s e harjutuste puhul võib süda i n g, 34; R a u t m a n n, 33). Seega ilenam verd voolab kui väikese töö juures. väga ruttu väsida. Tüübiline näitus sel- mutavad 1 o o m u 1 i k k u h ä ä d k a i d uOn süda hüpertrofeerunud, siis tarvitab ta leks on 100—200 m. kiirjoolfcs. Sel puhul v u s t kiirushar jutus teks tervete ja vahelloomulikult enam toitu — pärg-arteeriate tõuseb pu!ls, näit., 75 kuhi 150—200 ehk daste südametega inimesed, iseäranis on
läbimõõt ei kasva aga mitte. Seega on veel enam, on nõrk, isegi korratu. Jooksja aga selleks noored kohased (Schmidt, 18).
rahuliku eluviisi puhul hüpertrofeerunud nägu on finaalis kahvatu; hingelduse ja
Südame vähenend olek võib kesta isesüdame halvad toitmistingimused arusaa- südame nõrkuse tõttu on kopsud verd täis. gi 24 tundi pärast kiirusharjutuse (reslp.
davad. See võib viia muskli kidunemisele Mõni silmapilk hiljem peäle lõpetamist jooksu lõpetamist- nagu seda R ä u t ja südame dilatatsioonile (Schrötter, 12). kaovad aga need nähtused kiiresti, kuna m a n n tähele pannud.
Kuid suurem süda ei tähenda mitte alati süda 12—15 minuti järele täielikult rahush a l v e m a t südant, sest süda on seda tub (S c h m i d t, 18). Kui pikemaid maid J õ u h a r j u t u s t e puhul on, esiteks,
suurem suhteliselt, mida töökam mõni loo- kõva tempoga jooksta tahetakse — e i suu- töötingimused südamele teised, kui kiirusIharijutuste puhul, teiseks, kestavad nad
maklass. Nii on suuri südameid tähele deta seda teha südame nõrkuse tõttu.
pandud koertel ja sõiduihobustel (F r i e d - Kiiruse harjutuste puhul — jooks, vis- tihti kaua, see on, nad korduvad: nagu
b e r g e r , F r o h n e r, K ü 1 b s, N i c o l a i ked, poks j . m. on huvitaval viisil tähele raskuste tõstmine ja heitmine, maadlej. t. 10). On näit. välja arvatud prof. pandud, et süda peale harjutuse lõppu mine j . m.
Q r o b e r i ipoolt (L o r e n z, 14), et iga
Kuna kiiruse harjutuste puhul on lõõt1000 gr. keharaskuse peäle tuleb k o d u sutamisel kops ja rinnakasti veresooned
j ä n e s e 1 2,40 gr. südant, mets-kodujänenegatiivse rõhumise tõttu vereküllased,
sel 2,76 gr., jänesel 7,75 gr., oraval 6,4,
kuna sissehingamine kestab kaua, väljakodupardil 6,98 ja metspardil 11,02 gr.
hingamine aga ruttu (L a n g r a n g e, 21)
— on jõuharjutuste puhul tihedate P i n Nii näeme südamemassi suhtelist suureg u t u s t e tõttu vastupidised tingimused:
nemist kehaliselt enamtöötajail.
Samuti
rinnakastis positiivne rõhumine ja vereon tähele pandud, koduseal on vastav arv
vähesus, mistõttu ka raskete harjutuste
näit., 4—5 grammi, kuna metskitsel on see
puhu'
nägu punane jne. Harjutuse lõpul
12 gr.! ( L o r e nz, 14). Harukordadel võib
tormab veri suurendud hulgal paremasse
südamemass näit. inimesel suureneda kuni
südamesse, teda laiendada püüdes. Üht540 gr., nagu seda B ä u m l e r ühel akrolasi aga On positiivse rõhumise all südabaadil oli tähele pannud (K a u i m a n n , 15),
mel raske töötada.
see tähendab pea kahekordseks, võrreldes hariliku keskmise südame raskusega
Selles suhtes on kapitaalsed Schoi'tt'i
(R a u b e r - K o p s ch, 16).
(1) katsed maadlemisega. Tema katsed
näitasid, et peäle lühikeseaegse maadleKõige kardetavamad harjutusiviisid sümise, kus juba lõõtsutamine ilmus, südamele tema nõrkuse, hüpertroofia j . m.
dame piirid 1—2 cm. laienesid; tipplöök
väljakutsumiseks olla järjekorras tugevaliikus kohalt pahemale poole. Puis kormast nõrgemani: mägedesport, rattasõit,
ratu ja väiksem. Vererõhumine langeb
raskejõustik, pikaajaline ujumine ia sõudvähe. Need nähtused ilmusid kauemat
mine ( S c h r ö t t e r , 12).
V a l g e s t m a r m o r i s t m a a d l e j a t e kuju,
Mitte üksi südamemuskli suurenemist Veneetsia kujuri Canova töö koopia, mille Pariisi aega maadlemisel veel selgemalt. Kõige
ja dilatatsiooni pole kehaliste ülepingutus- olümpia mängude paremale Eesti sportlasele näitlikumad aga olid katsed siis, kui ta
te puhul tähele pandud, vaid ka südame Eduard Pütsepale annetas Eesti vabrikantide ühing. r i h m a g a kõhu kõvasti kinni laskis tõmmata, mis hingamist takistab. Nähtused
klappide lõhkemist ning paipillaarmuskiite
kaovad õige pea, kuid mõnikord kestavad
kärisemist ( S c h r ö t t e r ) ehk küll väga
harva, tähendab sel puhur patoloog Kauf- väiksem on kui enne, mis kokkukõlas eel- nad kuni 2 tunnini. Terved ja noored süpool toodud N i c o 1 a i ja Z u n t z i katse- damed panid palju vastu, mida vanem ja
mann (15).
Mis puutub vererõhulmisse, siis tõuseb tega. Nii on seda konstateerinud S m i t h haiglasem süda — seda vähem. Katsed
see tervel südamel kehaliste pingutuste ja hiljem L i p s c h ü t z 1911. a., kus 65kontrolleeriti ka röntgeniga. Meie isikajal: keskmise 110 mm. Hg asemel leidub jooksjast oli röntgeniga uurimisel süda- liste uurimiste järele Tartu spordi selts
siis tihti 150—160 mm. Hg ( S t a r l i n g mete vähenemine 43 juhusel — 19 ainult „Kalevis" tuli südame hüpertroofiat ette
raskejõustiku
meestel
34). Südameühase väsimisel näeme aga laienemine ( S c h m i d t ) . Samuti uuris peaasjalikult
(Vilms,,
31).
Samasuguseid
uurimusi
on
H
e
r
z
h
e
i
n
i
e
r
(19)
1922.
a.
Saksa
võistharutihti vererõhu vähenemist, nagu seda
real spordimeeste uurimistel on kögis- lusmängude osavõtjaid, kokku 171 inimest teinud ka i M a l l v i t z (17), S m i t h ,
ja leidis, et kõige väiksemad südamed on M e n d e l ja S e l i g , kellede andmetel
tate eritud.
Olgu nii palju üldiselt südame ja kehali- jooksijail. Mida lühema maa jooksja — ühel korral südame vähenemine oli, mis
oli
erakorraline
juhus
selt töötamise vahekorrast. Uuemad and- seda vähem oli harilikult süda. Südame nähtavasti
(
S
c
h
m
i
d
t
,
18).
Sellega
on
(väljaspool
vähenemist
kinnitab
ka
L
e
i
s
e
r
(20),
kes
med ja uurimused on siin veel mõndagi
45 juhusest .43 korral vähenemist konsta- igasugu kahtlust, et alaliselt raske kehahuvitavat annud, millest allpool.
lise töötegijail, nagu eespool sest juba
Et ülevaatlikku kokkuvõtet nii eeiüteldu teeris. Ainult harva võib L e i s e r i jä- jutt oli, ka suur süda on konstateeritud.
rele
ka
lühikese
maa
Jooksus
südame
laiekui ka järgneva materjali kohta saada,
Asjaarmastajail raskejõustiku meestel ei
vaatleme spordi ja südame vahekorda nemist tähele panna.
olla aga H e r xi h e i m e r'i (19) järele
h a r j u t u s li ik i d e järele.
Muidugi reageerib wähenemisega suu- mitte alati iseäranis suurenenud süda!
Kehakultuuris jagatakse harjutused ha- rele töönõudmlisele ainult t e r v e süda,
rilikult kolme ossa: 1) kiiruse, 2) jõu ja kuna haige ennem. laienemisega vastaks. Ses suhtes peab olema jõuharjutüstega
3) kestevharjutused. E s i m e s e alla kuu- Väga võimalik, et sagedane südamete vä- ettevaatlik ja töötama muu seas lähedas
lub lühikese maa jooks, hüpped, visked, henemine ja üldine südamete väiksus kii- kontaktis arstlise kontrolliga.
tõuked j . m. T e i s e punkti äilla raske- rusharjutuste harrastajail ka s p o r 11 i (Järgneb.)
jõustik (tõstmine, maadlemine) ja teised s e s t v a l i k u s t oleneb. Kiirusharjuitusüdamelt häkilist tugevat tööpeaasjalikult jõudu vajavad hariutused, sed nõuavad
;,
kuna k o l m a s osa mahutab kõiki sarna- tamist; et diostolast võimalikult kiirelt
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Eesti üliõpilaste muljed
teekonnalt Varssavi ja Riig
(E. Spordilehe
Huvitavam teekonna osa pii muidugi
Poola. Meile kõigile oli see peäle Everi
tundmata maa, kõik reisi ebamugavused
46 tunni; jooksul peletas lootus peatselt
näha saada Varssavi. Valga jaamaesisel
debüteeris Ever oma värskelt Pariisist
toodud öötualetiga ja jockeymütsiga, mille
tõttu jaamapolitsei teda kabareenäitlejaks
pidas ja sarnase „vabaõhu etenduse" ära
keelas. Sõit Ruuast Dünaburini. nüüdne
Daugavpils, oli kaunis igav, sellele vastutasuks juhtus Daugavpilsis nali, millest
kogu teekonnal veel juttu oli. Teadagi
peatab nimetatud jaamas rong 15 minutit, mlida ka meile nimetati, kui lõunat sööma läksime. Imelikul kombel läks see
Poola sharsh.

V. Ever.

meil koguni meelest. Söödi 'võimalikult
küilma rahuga, millest meie teised vist küll
Everist eesikuju võtsime, Jaanvaldt tegi
isegi ülesvõtte einelauas. Konduktor läheb saalist läbi ja hüüab omaette ärasõitu
— umbes „atprauksas"> millest meie tähelegi ei pane. Alles kui vile hüüab, jooksen mina ja Lukk välja — rongi enam jaama ees ei ole, vald kihutab juba Zeimgali
poole. „Kas olla või mitte olla," sähvab
mõte läbi <ja paneme (ühes tennismehe
Lukk'iga 100 meetri tempos rongile järele. Jaamaülem tahab kinni pidada, kuid
oleme mööda põiganud ja jookseme edasi
ning vahe väheneb. Seal jääb Lukk kui
sammas hingetult seisma, mina aga hoian
viimase vaguni käsipuust kinni ja konduiktar tõstab mu puhvrile. Lehvitan võidurõõmsalt rätikuga mahajäänud Eve riie»
Neumannile, Jaanvaldtile ja Lukk'ile, kes
tusaselt jaama ees kõnnivad. Järgmises
jaamas lähen oma vagunisse, kuist Teinburgi eest leian. Tema oli juba enne vilet
peäle karanud ja kogu aja pöialt pigistanud. Varsti olime piirijaamas Zemgalis.
Algas pakkiide tassimine Poola vagunisse, sest meil oli kavatsus edasi sõita, teised mahajääjad oleks pärale jõudnud päev
äiljem. Kuid pool tundi enne rongi ärasõitu tormavad 4 „juninilast" hurra! kar-

ei tahtnud. Toonitas, et igal korraldajal
riigil olla õigus oma äranägemise järele
kavasse numbreid võtta. Lõpuks lepiti
kotkku, et nim. numbrid küll kavva jääkaastööliselt.)
vad, kuid kogupunktide arvu neid ei loejudes vaguni. Ei taha silmi uskuda, kuid ta. Kogu päev ei näinud enam lätlasi,
on siiski meie poisid. Nende järelesõit õhtusöögilt tuliles hulkusid nii mõnedki,
oli õtse ameerikalik. Kõige peält olid nad kel linn tundmata, Moskva eeslinna povoorimehe võtnud ja Düüna ääre sõitnud, ristel tänavatel vihma käes, öökorterit
sealt viidud neid paadiga üle jõe. kust üle üles otsides.
soode ja traataedade murdmaajooks lähe- .Kogu nädala kestvusel ei käinud ükski
dalolevasse jaama alanud. Jaama jõudes meid külastamas. Ei viidud meid linna
olla meie rong juba mööda sõitnud. Selle ega vaatamisväärilisi kohti 'silmitsema.
peale vaatamata pole mehed lootust kao- Elu koolimajas läks sedavõrd väljakannatanud: läinud jaamaülema juure, tembel- tamatuks, nii et mehed esmaspäeva õhtul
danud endid inglasteks ja nõudnud vedu- Kommerts hotelli oma käe peäle elama
rile, mis parajasti Zemgali rongile järele kolisad; kuuldavasti olid lätlased siiski
pidi minema, peaiesaamise luba. See hiljem tubade üüri tasunud. Võistluste
number läks läbi ja nii kihutati 16 klm. korralduses näitasid lätlased suure hulga
10 minutiga ära ning olime jälle üheskoos. kohtunikkude peäle vaatamata täielist viKuni Varssavini ei tahtnud keegi maga- lumatust. Sagedasti viibisid jooksud, et
dislavalt maha ronida, selleks olid sõitjad
Poola sharsh
juudid liig vastikud. Hommikul jõudsime
Varssavi, jaamas võttis meid vastu C. I.
E. informatsiooni osakonna juhataja
Dombrovski ja kongressi delegaat ksv.
Öövel. Poola sportlased olid kõigiti sümpaatsed ja huvitavad kaaslased. Eriti
väljapaistev oli kõrgushüppaja ja odaheitja Grüner. See mees oskab tuju luua.
Tema väljamõeldud on ka Poola sportlaste ergutushüüe „Gasu! gasu!" ja tema
sportline põhilause on: „Peamline, see on
gaas". Tema teada ei või sportlane kunagi 'vormist ära olla, vaid temal puudub
ainult gaas!
Võistluste korraldus ei jätnud midagi
soovida. Kava täideti ruttu. Kunagi mitte
üle 2-he tunni. Orkester oli alati platsis.
Võidu puhul tõmmati 3-e võitja rahvuse
lipud masti, kusjuures orkester tustil mängis. Vabal ajal ei annud poolakad kellegile meist ralhu. Alati oli neil midagi näidata, kuhugile viia. Teejuhid käisid päevas mitu kord järel. Ühtlasi hõlbus tati
meile linnas liikumine maksuta trammipiletite väljajagamisega. Samuti varustati meid linnaplaanidega. Poolakad näitasid, e t nad võõraste vastuvõtmises on
täiuslikud. Üks asi oli ainult tüütav:
ühissöögimajas, kus korraga ligi 300 inimest sõid, kulus päevas söömise peale
julgelt 3 tundi ära. Mlüs meie meestesse
veel puutub, .siis võitis Neumann, nagu
see temal harilikult viisiks on, peagi kõik
Poola neiude südamed ja isegil Teinburgi
järele jäi üks väike preili muretsema: tuli
teda isegi jaama saatma ühes Neumanni
„südameroosiga", tuues kaasa kõiksugu
maiustusi, mis nad teadmata põhjusel minule üle andsid. Teekond Varssavist
Riiga ühes poolakatega läiks kaunis lõbusalt. 25. sept. õhtul võtsid lätlased meid
muusikakooriga Riia vaksalis vastu.
Korter oli Moskva eeslinnas kesk aiavilijaaedu asuvas koolimajas, (kus suur
võimlussaal reserveeritud oli. Ruum oli
võimatu külm, õnnelik oli see, kes tee
peäle vaiba ligi oli võtnud. Hommikul leidis iga mees* et teda nohu külastanud oli.
Tartust jõudsid ikaassportlased teisel
hommikul kohale, nii et meie sportlaspere
kurni' 15-neni tõusis. Kell 10 tuli Läti Akadeemilise spordiklubi esimees Riemers
võistluste kava üle ikõnelema. Olime
poolakatega ühisel kokkuleppel, et kõrvaldada hoota hüppeid ja tunnijoolksu kui
kolikambri jäänud väheharrastatawaid
numbreid. Lätlane sellest sugugi kuulda

X^M^\
A. Rubli,
võitis Varssavi rahvusvahelistel üliõpilasvõistlustel
tennises koos Lukkiga paarismängus esimese koha,
kuna üksikmängus teiseks tuli.

starteril padrunid puudusid. Ajamõõtmisel tuli ette, et kui näit. eestlane 100 meetris lätlasest 3 mtr. maas oli, tuli vahe 8/io
sek., olli lätlane eestlasest 6 meetrit maas,
oli vahe ainult 2/io sek. Korraga viidi ainult üks number läbi. Mõõtmised venisid -pikale, publikum haigutas igavuse pärast. Ei olnud ühelgi päeval onkestrit
mängimas. Pühapäevane ja esmaspäevane võistlus venis mõlemal korral mitte
vähem kui 6-tunniliseks. Ketta tagajärgi
mõõdeti elektrilambi valgusel. Sellelt
võistlusreisilt jõudsid mehed kodudesse
tagasi 3. oktoobril.
Jut TUsfeldt.
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Paremad

tarvisminevad

jalanõud
on saadaval

O. Kirusk'i

kaupluses,

V. Karja tän. 5, Tallinnas.
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Teine Balti riikide üliõpilasolümpiaad Riias.
(Baltijas vaistu studentu 2. olimpiade.)
1. Veiss 23,6; 2, Jekals 3 mtr.; 3. Riemers, Läti,
400 m t r . — 1. Veiss 524; 2. Kostrzevslki, Po:>la,
3 mtr.; 3- Tiisfeldt, Eesti, 0,50 mtr. 800 m t r . 1. Tiisfeldt 2.04,2; 2. Kostrzevski 2.08,0; 3. Muzis, Läti, 2.10,0. 1500 m t r . — 1. Tiisfeldt 4.2_2,4;
2. Kostrzevski 0,50 mtr.; 3. Betings, Läti. 5000
m t r . — 1. Tiisfeldt 16.25,5; 2. Bettags 17.44,2;
3. Tubelis, Läti, 17.56,2. T u n n i j o o k s — 1.
Tiisföldt 16.540,20; 2. Tubeilis 15.300,24; 3. Beitings
15.013,96. 110 m t r . t õ k k e i d — 1. Jekals 17,2;
.2. Neumann, Eesti, 2 mtr.; 3. Viin, Eesti. 4X100
im t r . — 1. Läti 45,8; 2. Eesti 5 mtr.; 3. Poola
.0,50 imtr.
200 + 200 + 400 + 800 — 1. Eesti
3.53,8; 2. Läti 3.58,8. K a u g u s h ü p e — 1. Neumann 6.42; 2. Evea^ Eesti, 6.40; 3. Jekals 6.37.
Kõ r gu s h üip e — 1. Steinberg, Eesti, 1.68; 2.
Grüner. Poola, 1.65; 3. Viin 1.60.
Kolmikh ü p e — 1. E. Bergs, Läti, 13.06 (Läti rekord);
2. Ever 13.04; 3. Jekals 12.92. T e i v a s h ü p e
— 1. Ever 3.20; 2. Helmicki, Poola, 3-20; 3. Rzepka,
Paala, 3.00. O d a viisike — L Czs^dlovski, Poola, 49,20 2. Sohütz, Eesti, 48.94; 3. Gruneir 47.59.
K e t t a h e i d e — 1- Czydlovski 38.49; 2. Ernesaks, Eesti, 34.61; 3. Ivask, Eesti, 34.49. K u u l i t õ u g e — 1. iMuzis 11.80; 2. Madisson, Eesti,
11,32; 3. Ernesaks 11.21,5. V i i e v õ i s t i u s -*•
1. E. Bergs 13 p.; 2. Raminsch 15 p.; 3. Teinburg,
Eesti, 17 p. K!Ü m n e v õ i s 11 u s — 1. Jekals
6044,665 p.; 2. Neumann _5359,17 p.; 3. Steinberg
5122,875 p. Väljaspool võistlust konkureeriti veel
hoota hüpetes. Need andsid järgmist:
Kaug u s h ü p e h o o t a — 1. Stoligvo, Läti, 2.92;
2. Ernesaks 2.89; 3. K. Bergs, Läti, 2.89. K õ r Üldised 'saavutused olid:
g u s h ü p e h o o t a — 1. Jekals 1.40; 2. Sto100 m t r . — 1. Veiss, Poola, 11,4; 2. Tekate, ligvo 1.33; 3. Ever 1.33.
Läti, 1,5 mtr.; 3. Rairimsch, 'Läti. 200 m t r . —

Meie võistlejate reisimuljed tõime eelpool. Võistluste käigu kohta kirjutab
meie Riia kaastööline Ad. P 1 u m järgmist:
Võistlusi peeti 27. septembrist 1. oktoobrini. Võistlesid Eesti, Läti ja Poola
meeskonnad, kuid viimane loobus võistlustest enne lõppu mingi terava vahekorra
tõttu omamaa spordiliiduga. Võistlustest
välja astudes oli Poolal 110 punkti, missugust arvu ta jätkamisel paremal juhusel oleks võinud 20 punkti võrra suurendada. Poola oleks igatmoodi kolmandaks
jäänud. Peavõistlus oli ik)ka Eesti ja Läti
vahel. Nende saavutatud ipunktide arvusid — 225:210 — tuleb vastavaks pidada nende tegelikule võMiete vahekorrale. Eestlased ei annud kõike oma paremat, kuid ka lätlased võistlesid oskamatult, kohati hoopis mõnel alal puududes. Võistlused olid korraldatud oskamatult ja möödusid loiult. Sellele lisandus
veel 'halb ilm. Sellegi peale vaatamata
on paljud saavutused head ja Läti sportlaste omadest mõned Läti rekordid.

Esivõistlused jalgpallis.
II.

ICIOLSSS

Tall. Sport — Tall. Floora 5:0 (1:0).
Võistlus peeti 1. okt. Kalevi väljal. Kohtunik J. Reinans (TJK). Esimene poolaeg
Floora 10-ne mehega. Flooral üksikute
läbimurrete 'juures momente löömiseks.
Teise poolaja kümmekond minutit kestis
Floora poolt veel 10-ne meheline mäng.
Siis saabus Floora regulaar väravavaht,
kes pikkades pükstes tööle asus. Selle
ajani väravavahi kohuseid täitnud mees
asus paremaks sisemiseks ja tegi sel kohal väljapaistvat tööd. Kuid Floora üldine vastupidamine oli juba murtud. Poolkaitse oli eriti kokku langenud. Spordi
meeskondi, kes ühtlaselt töötas, tegi endisele ühele veel neli väravat juure. Resultaat tundus suurena, kuna Floora Spordiga varemalt sõprus võistlusel mänginud
1:1.
Narva Kalev — Türi Spordiring 2:1 (1:1).
Peeti 5. okt. Spordi väljal. Kohtunik
F. Kull. Raskelt porise välja tõttu mäng
nõrgalt keskpärane. Narva Kalev oli
siiski parem kui oma eelmisel võistlusel
Viljandi vastu ja omas oma väikese võidu
teenitult.
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guga ja suurema tehnilise täiusega, mille
tõttu initsiatiiv pea terve mängu kestvuse Kalevi kätes. Esimene poolaeg lõppes siiski väravateta, "mida Spordi suurema südiduse arvele tuleb kirjutada. Teisel poolajal on rohkesti kriitilisi momente
Spordi värava all, kus Kalevil kestvate
kaksiikvõistluste järel korda läheb kolme
väravat saavutada.
„Auvärava"
lõi
Sport vabalöögist kauni pealöögiga. Vahekohtunik M. Müller (TJK).
Nõmme Kalju — Narva Kalev 6:0 (5:0).
Võistlus oli 4. okt. Spordi väljal ja lõppes juba pimedas. Nõmme Kalju tegi kogu esimese poolaja tublit pealetungi, mis
oli peaaegu maruline. Selle esimese poolaja tagajärjena istus 5 palli Narva võrgus.
Väljapaistva tahtega mängu tegi Nõmme
keskpoolkaitsja Pressraud. Kohtunik O.
Lõvi (Türi Spordiring).

IV.

klOLSs:

Tall. Olümpia — Tall. Võitleja 5 : 1 (3 : 0).
Võistlus oli 30. sept. Spordi väljal.
Kohtunik R. Liivar (Tall. Kalev). Olümpia 10-ne mehega, kuid omas kohe algusest ülekaalu, mida terve mängu hoidis.
Häid läbitunge tegi ja kiire oli Olümpia
parempoolne ääremees. Vasak äär näitas peaaegu samat. Võitlejal ei olnud'
seda mängu, mis eelmine kord, mil võistlus samade meeskondade vahel lõppes
1 : 1.

tada. Põhjuseks on ennem väiksed võist- Tall. Olümpia — Tall. Sport 1 : 0 (0:0).
luskogemused.
Kohtunik
J. Reinans
Peeti 2. okt. Kalevi väljal. Ilm oli võist(TJK).
luseks tore, kuna võistlus ise tuli välja
sensatsiooniline. Käesoleval hooajal on
harilikuks saanud, et noorte
seltPärnu Tervis — Viljandi Spordiring
side meeskonnad on esinenud tub2:1 (0:1).
ja
pealinna
vanemate
seltsiPärnu Tervis on esivõistluste tsüklis lilt
de
noorte
meeskondadele
kaotanud
seni oma kodukohas olnud võitmatu lõvi.
5. okt. elimineeris ta Pärnus Esplanaadi ainult napilt. Nüüd ei vähem ega rohkem
väljal sümpaatse Viljandi Spordiühingu. pühitses Olümpia meekond 4. klassis juViljandi oli esimesel poolajal paremuses ba võitu Spordi üle. Võiduvärav> mis lanja tegi 8 min. värava. Teine poolaeg val- ges teisel poolajal, oli küll segadusest tekdas välja Pärnu ja tegi oma warema kinud ja juhuslik, kuid mängukäigu põhjal
mängu. Viljandi tegi o n e b . a c k i süs- Olümpia poolt täiesti teenitud. Mäng oli
teemi mängu, mis pärnulast tiiihti ofsaidi väga kena ja 4. klassi kohta üllatav. Kaitsipani ja publikule naeru sünnitas. Kuid jad, eriti parempoolne, olid Spordil väljasee ei päästnud ja Pärnu kinnitas oma paistvad ja takistasid Olümpia suuremat
võidu väravatega 30. ja 82. minutil. Pealt- edu. Olümpia paremad mehed olid väravaatajaid maksulilsi oli 4—5 sada, „aia vavaht, siis parempoolne tiivamees, kes
tegi ühe peene löögi latti ja veel vasak
taga" aga paar tuhat...
hali Kohtunik J. Hargel (Sindi Kalju) oli
täpne. Paaril ebaõigel otsustusel jõudis
ta nende kohta ise selgusele ja likvideeris
küsimuse palli langetusega.
T a l , S p o r t __ T a U K a l e v 2 : 1 ( 1 : 0).

III.

kl^ss:

Peeti 1. okt. Spordi väljal. Kalev tegi
teisel poolajal seisu 1 : 1 peäle, kuid lõpuminutil sünnib Kalevi vasaku kaitsja poolt
omavärav, millega Sport võitjaks tuli. Hea
pallikäsituse juures töötas meeldivalt Kalevi edurivi vasakpoolne tiib tsentrforvardist peäle. Spordil oli nõrk keskpoolNõmme Kalju — Tartu Kalev 9 : 1 (2 :0). kaitsja, kelle ümberpaigutamise järel teisel poolajal Spordi mäng tugevnes. KohVõistlus oli 5.. okt. Spordi väljal. Po- tunik oli iM. Miller (TJK), kes seekordsel
rise välja peale vaatamata kiirus õige võistlusel oma täit oskust ei näidanud.
hea, Tartu esines südilt ja kaotas esimesel poolel vahelduva mängu juures 0 :2.
Tall. Kalev — Tall. Sport 3 : 1 (0 : 0).
Teine pool andis suure ^väravate arvu.
Võistlus, mis peeti 3. okt. Kalevi välKalev oma mänguga ei olnud nii nõrk,
nagu seda resultaadi järele võiks otsus- jal, oli Kalevi poolt ladusama koosmän-

Nõmme Kalju — Võhma Leola 2:1 (0:0).
4. okt. Spordi väljal tegi Võhma Leola
oma esimest pealinna debüüti. Võhma
meeskonda oli suvel mõne aja treneerinud
Joh. Lello, kes arvamist avaldas, et Võhma võivat tulla 4-nda klassi meistriks.
Vahe peäl oli aga Võhmast rida tublid
mängijaid Viljandi üle läinud, nii et Võhna võiduvõimalused tugevalt langesid.
Meskonnas oli 2 õige väikest „meest",
neist üheks väravavaht, kes õige tragi oli.
Täielikult asja juures olekuga mängis p a rempoolne hali. Nõmme, kelle 4-da kl.
meeskond palju ei pakkunud, võitis napilt.
Kohtunik O. Lõvi (Türi Spordiring).
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Tsheho-Slovakkia maratonid
on võitnud 3 esimest kottita sakslased.
Jooksu lõeptasid 28 osavõtjast 22. Tagajärjed: 1) Hemlpel, Chadottenburg.
2.50.34,5; 2) Schumann, Berliin, 2.52.46,6;
3) Pohl, Charlottenburg, 2.58.58; 4) Fiala,
Praaga, 3.09.05.6.
Guillemot vormis.

Nr. 21
Stenroos kaotanud Mattssonile.
Trusti poolt Stokholmis toime pandud
suurtel rahvusvahelistel võistlustel sai
sooml. Albin Stenroos rootslaselt G.
Matssonilt 20 kilomeetri jooksus lüüa.
Ajad: 1) G. Mattsson 1.08.26,3 (uus Rootsi
rekord), 2) A. Stenroos 1.08.30,7, 3) Broberg, Rootsi ja 4) Marchal. Prantsuse.
60 mt.: 1) A. Mourlon, Prantsuse, 6,8;
2) Andersen, Norra, 6,9; 3) Jörgenson,
Daani, 7,0.
100 mt: 1) A. Mourlon, Pr., 10,8; 2)
Andersen, Norra, 10,8; 3) Österdahl,
Rootsi, 10,9; 4) Hoff, Norra, 10,9.

1920. a. olümpia mängude 5.000 mt. võitja
prantsl. Guillemot, kes kaks viimast aastat oli täiesti alavormis, on Pariisis 28.
sept. võitnud Roosevelti auhinna 3 miili
(4827 mt) jooksus. Ta aeg oh 14.45,2;
2) Collet, 3) Dolques, 4) Duquesne, 5)
Marchal. Quillemot võit oli väga ootamatu. — 800 mt. võitis Pahlen, 1.56,8. —
200 intris oli esimene Ch. Hoff, Norra
22,0.
Viini professionaal jalgpall esivõistlused.
21. sept. algasid Viinis esimesed mitteamatööride liidu esivõistlused. Osavõtjate arv, kõik I klassi seltsid, on määraErminio Spalla.
tud 11-ne peäle. Esimesed võistlused tõid
/\. Mourlon.
tugevaid üllatusi, mis Viini iga-aastaste
meistrivõistluste algusel sen] olnud harilikkudeks.
440 yardi: 1) Engdahl, Rootsi, 49,4;
püsib Euroopa raskekaalu poksi- W ä e võitis läinudaastast meistrit Ama- 2) Hoff 49,7; 3) Paulen, Hollandi, 51,8;
teure 2:0 (0:0). Wäe võitis ilma et oleks 4) Griffith, Inglise, 52,1.
meistrina.
võistelnud iseäranis hästi. Amateure kao- 500 mt.: Paulen 1.04,3.
26. sept. peeti Milanos pinevusega ooda- tuse suureks põhjuseks oli asjaolu, et ta 880 yardi: 1) Paulen 1.59,3; 2) Wiriath,
tud revanshvõistlus Euroopa raskekaalu meeskonnast ipuudusid seekord kolm Prantsuse, 1.59,5; 3) Griffith 2.00,3.
poksimeistri tiitli peäle itaallase Erminio kuulsat ungarlast Schaffer ja vennad Je- 1000 mt.: 1) Lundgren, Rootsi, 2.33,4;
Spalla ja hollandlase Van de-r Veeri vahel. nö aa 'Kalman 'Konrad, kes oma ipalga as- 2) Griffith 2.33,6; 3 Wiriath.
Pealtvaatajaid oli 21.000. Kaalumisel oli jus seltsiga (veel kokkuleppele ei olnud
5000 mt.: E. Wide, Rootsi, 15.05,4.
Spalla 83 kiil. 900, Van der Veer 98 'kii. jõudnud. Pealtvaatajaid oli 12.000.
Kaugushüpe S. Hansen, Norra, 6,98.
800> seega vahe ligi 15 kii. Võistlus läks Haiko äh võitis Sportklubi 3:1 (0:0).
pea sama kui aasta varemalt, mil Spalla See võit oli oodatud. Pealtvaatajaid Soome akadeemilistel meistrivõistvõitis punktidega. Hollandlane ei olnud 15.000.
lustel kergespordis
nüüdseks sugugi 'edenenud ja Spalla R a p i d lõi Slovani 4:2. Pealtvaatajaid
12.000.
omas pumktivõidu, millega kaitses oma
olid ipairemad tagajärjed järgmised: 100
Vi e n n ä võitis tänavu 1. klassi tõus- mt. Halme 11,5. — 200 mt. Husgafvei
tiitlit.
Prantsuse lehed teatavad, et Spalla ei nud Rudolfshügeli 2:0 (0:0), mis viimase- 22,6. — 400 mt. Husgafvei 52,3. — 800
ole oma tiitli peale vaatamata parem Eu- le on siiski hea resultaat. Pealtv. 6000. mt. Jansson 2.02,8. — 1500 mt. Ekqvist
roopa raskekaallane. Temale vähemalt W a c k e r sai ootamatult suure võidu 4.14,6. — 5000 mt. Mynttinen 16.14. —
väärilisteks tuleb pidada hispaanlast Pao- 3:0 (0:0) Simimeringi üle. Pealtv. 3000. 110 mt. tõkked Jounela 17,6. — 4X100
linot ja neist mõlemast paremaks Car- Esivõistluste 2. päev oli 28. sept., kus mt. teatej. Helsingi üliõpilas/k. 43,9. —
pentier'd. Pariisi lehed ütlevad, et Car- mõningaid ootamatusi tuli. Hakoah-Ra- Kaugus Steiner 6,60. — Kõrgus Vallen
pentier oma poksija karjääri veel lõpeta- pid võistlesid 30.000-nde pealtvaataja ees 1,65. — Teivas Vuorela 3,20. — Kolmik
1:1 (1:0). Mäng oli suuretempoline. Hakola 13,61. — Kuul Torpo 14,16. —
nud ei ole ja ta Prantsusmaale peaks vä- S
i m m e r i n g—Sp or tklub 1:0 (1:0). Ketas Torpo 38,54. — Oda Kauippinen
hemalt tooma Euroopa meistri tiitli.
Pealtv. 10.000. Wacker—WAC 1:1; Ru- 53,50. — 10-võistlus Manner 5531,80 p.
dolf s h ü g e 1—Slo van 3:2; Admira—
Vi ennä 3:3.
Daani maratoni
Uruguai — Argentiina 1 : 1 .
Võistluste seis on järgmine: Wacker,
on võitnud Axel Jenson 40.2000-meetri- WAC, fiakoah, Rapid, Vienna igal 3 Montevideos peeti jalgpalli maavõistlus
lise jooksumaa kohta hea ajaga 2.28.02. punkti; Rudolfshügel, Simmering — mõ- olümpia võitja Uruguai ja Argentiina vaTeine roo,tsl. Kinn 2.30.38tfakolmas saksi. lemal 2 p.; Admira 1 p.; Slovan, Sport- hel, mis lõppes Uruguai napilt parema
klub ja Amateure 0 p.
Hempel 2.43.00.
mängu juures 1:1. Pealtvaatajaid 30.00Q.

Erminio Spalla

y-

Salc:u õlletehas A.-S. Il
soovitab oma

Õ L U T JA. JVLÖDU

tuntud võistlemata headuses.
SAADA IGALPOOL.
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gümn., 10.31. K a u g u s h ü p e : 1. Paim,
ühisgümn.» 6.06; 2. Kirsipuu, Kirsipuu
gümn., 5.99,5; 3. Kudeberg, ühisg., 5.95.
K õ r g u s h ü p e n o o r t e l e : 1. Rüütel,
1. reaalkool. 1.55; 2. Ernesaks, Teh.
gümn., 1.50; 3. Michelson, Vesth. gümn..
1.45 (1.50). 400 mtr. e e l j o o k s u d :
1-ne eeljooks — Otsep, Kirsipuu gümn.,
58,7; 2-ne eelj. — Topmann, kolledz, 57,7.
O d a v i s k e n a i s t e l e — 1. Peek, 1.
gpjnn., 33.58 (keskkoolide rekord); 2.
Prass, ühisg., 30.96; 3. Luht, kommertsk.,
19.91. 1500 m t r . : 1. Vitsut 4.41,3; 2.
Otsep; 3. Känd. 60 m t r. n o o r t e 1 e:
1-ne eelj. — Jaago, Kirsipuu gümn., 7.8;
2-ne eelj. Michelson, Vesth. gümn., 8,2;
3-as eelj. Rüütel, 1. reaalkool, 8,1.
Teisest võistluspäevast järgmises Spordilehes.

London, 29. sept. (E. Spordilehe kir- Leedsis oli suur võistlus üle 50.000-nde
jasaatjalt). Viimaste võistluste kohta ise- pealtvaataja ees läinudaastaste 1. divisloomustavaks oli, et suureta osa mees- joni võitis Huddersfield Towni ja 2. div.
kondi, kes mängisid .oma väljal, kaotasid. võitja Leeds United} vahel. Leeds oli
Londoni 'meeskondadele oli must päev. heas vormis ja valitses mängu. Esimese
Võitis ainult Westhani United.
värava lõi Leeds United. Huddersfield oli
Everton kaotas N o 11 s C o u n t y'le ühe kaugele ette antud pallist, mida Leedsi
õnnetult 0:2, kuna Evertoni kasuks oli tormaja Swan õhust jallale võttis, üllatakaks 11-meetrit, mis mõlemad mööda tud.Nad hüüdsid ,, of said" ja ei teinud suurt
tegemist vastase pidamisega. Swan läks
löödi.
backidest
läbi, siis jooksis väravavaht
N e w c a s t l e U n i t e d mängis B u r y
vastu,
et
päästa,
mis veel päästa on, kuid
vastu 2:2, Dewcastle'i väravavahiks oli
noor 18-aastane poiss reservmeeskonnast, Swan lõi suurima hooga väravasse. Sar•ees ka edaspidi sellele kohale jääb, kuna nast lööki ei ole kaua nähtud ja publiku
Newcastle'i 2 regulaarväravavahti mõle- ovatsioonid ei tahtnud lõppeda. Kuid
rõõm ei püsinud siiski kaua, kuna Hudmad alavormis.
dersfield pea tasus. Võistlus lõppes 1:1.
W e s t h a m U n i t e d võitis Arsenali
1:0. Mõlema seltsi direktori arvamisel Punktidega on ees Huddersfield Town Keskkoolide esivõistlused jalgpallis.
löödi värav ofsaidist, kuna kohtunik ja pii- 11 p., siis Manchester City, Westbrornrimehed teisel arvamisel. Arsenali heaks wich Albion, Westham United — igal 10 Vestholmi gümn. võitis õige suure ülekaaluga ühisgümnaasiumi 4:1. Viimane
oli 11-meetrit, mida aga sisse ei suudetud punkti.
meeskond lahkus väljalt, mis soovimatu
lüüa.
nähtus.
Kolledsh ja Saksa gümn. võistlesid teises ringis. Võitis kolledsh visalt. Mängu
aeg lõppes 2:2, lisa Vk tundi ei annud tagajärge. Mängiti kuni võidu väravani,
mis koliledshlle võidu tõi.
Tallinna-Helsingi politseid 5:3 (3:3). muti tunnustatud pallimehed, oli ootama- I reaalkool võitis kaubanduskooli 2 :0.
Seega langes kaubanduskool tsüklist
tult saamatu.
iVõimatuseni halval väljal hea mäng. Kohtunik A. Silber oli eelmisest päeMõlemas meeskonnas rida esimese k.assi
jõude, kelle kokkukasvanud ladus mäng vast kindlam.
Jalgpallivõistlused Pärnumaal.
takistavate väljaolude peäle vaatamata
Kümnevõistluse esivõistlused.
kaasakiskuv ja harvanähtav. Juba rohke
Sept. võistlesid Pärnus sealsed Terväravate arv tõendab seda. Esimene ühe Võistlused algasid laupäeval,. 4. oktoob- vis ja Vaprus tagajärjega 7:1 (4:0) Terpoole saavutatud värav tasuti kohe vas- ril Kalevi väljal Ekraveliidu korraldusel. vise heaks. Kohtunik K. Grossholm (Pärtaspoole vastuattaakiga. Nii katkes mäng Võistlustel kavatses Klumberg ilmare- nu Terwis). Nooruse meeskond võitis
poolaega märkivaks vileks 3:3. Teisel kordi (püstitada, kuid konkurentsi puu- Vapruse teist 4:2 (3:1). Ühisgümnaasium
poolajal võis juba eestlaste ülekaalu mär- duse ja halbade ilmasulhete tõttu ei õn- — Pärnu karnison 7:2. Pärnu Tervis 2.
kida, kes porilompides ennast enam ko- nestanud tal ettevõte sugugi. Teisel — Mõisaküla 2. 4:2 (2:0).
A. P.
dus tundsid olevat ja koomilist es liulask- võistluspäeval, pühapäeval, jäid võistlumistes ja kukerpallitamistes endid palfi- sed vihma tõttu hoopis pidamata. Et
peremeestena mõistsid maksma panna. määruste järele 10-võistlus tuleb läbi Läänemere laevastiku divisjon —
Läti s.-l. „Virsaitis" 4 : 0 .
Seda terve poolaja sõbraliku publiku viia kahel päeval järjestikku, siis tuleb 10rõõmsa naerulagina saatel. Tallinna po^ võistluse esivõistlused lähemal ajal algu- Läti sõjalaeva „Virsaitise" külaskäigu
litsei heaks lõid väravaid Tipner 3, Kihle- sest peäle kordamisele. Klumbergi esiTaKlnna oli 3. okt. Spordi väljal jalgfeldt 1 ja Kaarmann 1. Helsingi politsei mese päeva saavutused olid: 100 mtr. — ajal
pallivõistlus
ja Läänemere
meeskonnas oli kardetavam väravakütt 12,3 (595,40 pk.); kaugushüpe — 6.45 laev. divisjoni„Virsaitise"
meeskondade
SisseAalto. Tallinna jalgpallipublikule vahe- (718,25 pk.); kuulitõuge — 12.92 (758*00 käik väljale oli kaunistatudvahel.
lippudega,
kohtunikuna tuntud Sund mängis paremat pk.); kõrgushüpe — 1.70 (678.00 pk.); kuna meeskondade väljale ilmumisel ei
äärt. Ta on viimasel ajal korpulentselt 400 mtr. — 57,7 (642,80 pk.), kokku puudunud isegi mõ'ema rahvuse hümnid.
märgatavalt juure võtnud ja ei hoolinud 3392,45 punkti.
Pealtvaatajate seas rida kõrgemaid sõjaselle tõttu suuremat liikuvusest, vaid tegi
Teistest väljapaistvatest saavutustest väelasi. Võistlus ise oli õige nõrk, kuna
omi operatsiooni käigusammul, naerumuivõistlustel on nimetada prl. Rebase, mõlema meeskonna enamuseks olid „pügega näol.
Tartu
Kalev, uut Eesti rekordi kaugus- haipäeva" mängijad^ kes palliga vähe teVahekohtunik A. Silber ei olnud küllalt
hüppes
naistele 4.96 ja Spordi võitu gemist teinud. Meie sõjalaevade meesk.
objektiivne, oli vahel liialt kuri vähemate
võit 4:0 (4:0) oli siiski täiesti teenitud.
viperuste peale, kuna sealsamas jälle suu- 4X100 mtr. teatejooksus Kalevi üle ajaga Kohtunikuks oli O. Lõvi.
46,3.
remaid vigu läbi lasi.

Kodumaalt.

Sport—Helsingi politsei
jalgpallimeeskond võistlesid esmaspäeval,
6. oktoobril, Spordi väljal. Spordi meeskond oli vaatamata 3 reservmängija peäle
üllatavalt suures ülekaalus ja pidas mängu
täielikult politseilaste väljapoolel, kusjuures isegi Spordi kaisijad käisid värava
peale löömas. Spordi väravavaht aga
jalutas tegevusetult väljal ja käis korra
isegi hoopis väljalt ära. Tagajärg tõusis
ilma suurema püüdmiseta 7: 1 peäle, poolaeg 3: 1, ja lõpuminutitel ei hoolinud Üpraus enam kindlaid palle Väravasse toimetada. Helsinglaste mäng, kelle hulgas
mitmed liidumängijad ja ülejäänud sa-

Tallinna keskkoolide esivõistlused
andsid esimesel võistluspäeval, 6. oktoobril, järgmisi paremaid tagajärgi:
100 mtr. e e l j o o k s u d : 1-se eeljooksu võitis Topmann, Kolledz, 12,3;
2-se — Palm, ühisgümn., 12,3; 3-da —
Vainlo, ühisgümn.» 12,4; 4-nda Redlich,
Kolledz, 13,0. 60 m tr. e e i j o o k s u d
n a i s t e l e : 1-ne eelj. — Prass, ühisgümn., 8,6; 2-ne eelj. — Peek, 1. gümn.,
9,0. K õ r g u s h ü p e n a i s t e l e : 1.
Palm» 1. gümn., 1.27; 2. Klamm, 1. gümn.,
1.25; 3. Prass, ühisgümn., 1.25. K u u l i t õ u g e : 1. Juurikas, kolledz, 10.74; 2.
Tender, ühisg., 10.47; 3. Aljas, 1. reaal-

Spordiäri

Resev-Resel
Tallinn, Toompuiestee 19,
telef. 20-19.
Soovitab oma valmistatud spordi
ja võimlemise abinõusid.
Hinnakirjad tasuta.
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Purjejahil üle mere ning mööda
võõraid randu.

Soome jalgpalli esivõistluste poolfinaalis
on H e 1. P a 11 o s e u r a võitnud Viiburi
Sudefi 8:2 <5: 1). Wiiburlastelt oodati
(Palju rohkem. Kohtunik lodi G. Löfgren.
Purjejahi „Irvi" reis Göteborki 1923. a. suvel.
Teine poolfinaal oli Turus Hels. KJF ja
Turu JFK vahel
ja lõppes 2:2 (1: 1). TeiPootsmanni ülestähenduste järgi Heino Anto.
!
sel
ipoolayal
kõrvaldas
koht. V. Eklöf
(Järg.)
kuimbagist 'meeskonnast ühe mängija.
Põhjameri. Göteborg.
enne pattulangemist. Mõlemad silmitsevad
Soprusvõistilus HJK. ja HPS vahel anhuvitusega meie süni-must-valget lippu.
Kuueni lähenedes vaatame oie Balti- Paistavad üksikud toredad suvilad kal- dis 4:4.
merest esimest korda väljatulnud meri- jusaartel ja otsatu mastide mets jahtklubi
meihed mitte ilma teatava elevuseta lääne ees. Soostume edasi jahtide rägastikku, Tsheho-Slovakkia — Jugoslaavia
2 : 0 (0 : 0).
poole, kust aeglase rahuga teadmata kau- otsides sündsat kohta ankrule asumiseks.
gusest üksteise järgi tulevad suuremere Paari manöövri järgi leiamegi paraja pai- Nim. maavõistlus jalgpallis peeti 28.
unised vood, et puruneda vahutades vas- ga, kus maale peasemlne hõlbus ja kell 18 sept. Agrämis. Pealtvaatajaid 8.000. Hea
tu Rootsimaa kaljulist randa.
kinnitame Göteborgi jahtklubi sadamas oli tsihehlde edurivi, kus välja paistsid VaJuba mõni aeg toimisid pootsman ja otsad kinni. Reis Tallinnast Göteborki on nik ja Minek. Jugo-Slaavia meeskond
madrus salapäraselt ees paki peäl, siis kestnud kahe lühikese peatusega 10 ööd- koosnes 10-nest Hajdük^Spalato ja ühest
kadus pootsman mõneks ajaks allla mad- päeva ja 3 tundi.
(väravavaht) Sp. C. Haslki mängijast. Väruse ruumi. Kõigile oli selge, et valmiJahtklubist linnani, mis asub kahelpool ravad lõid Lastovicka ja Vanik. Kohtunik
mas on midagi erakorralist. Nii oligi: kitsast Göta kanaali, on hulka maad, tram- Braun Viinist.
vaevalt olime möödunud ,,Kulli mammi" miga sõites 10—12 kilomeetrit. Väga iseteravast nokast, kui ette pakile ilmus looimulik on maastik oma halli ja punase
eksootiliselt riietatud (halli habemega Me- graniidi massiividega, mis kohati pragurijumäl ise, et ristida — heniseldada — nend kui kõrbenud leiva kooruk, kohati
noori merimehi, kes esimest korda siit lihvitud kui marmor. Kaljude vahel lugeKlumberg jalgpallimehena.
läbiilasikmist nõuavad. Roihenokkadel, al- matud sopid ja käärud, kaugemal orgudes
Meie tänavused jalgpalli liidumeeskongiades kaptenist, määriti pintsliga ohtralt kasvab madal mets, puude vahel kaunid
na
kaotused on pahandanud kõvasti kõiki
vahtu näole, kuna merijjumal hiigla puu- kõnniteed Ja värvirikkad suvimajad.
noäga habemeid pügas. Madrus aga küh- Sõidame ringtnammil ümber linna, sil- spordiringkondi, eriti meie suursportlasi,
veildas opereeritavatell ämbriga vett üle mitseme ahnelt möödajooksvaid maju, et kes harva õppinud oma võistlustel kaokaela. Miimikast murtud viiepäine grupp saada üldmuljet losside, kirikute arhitek- tama. Nüüd liiguvad sportlistes ringkonjäädvustati päevapildiks ning suure sünd- tuurist, linna välisest ilmest. Näib 'Õtse dades jutud, et Klumberg kuulda saades
muse puhull tühjendati väike pudel likööri. uskumatu, et siin kolmesaja aasta eest sei- eelseisvast Läti-Besti maavõistlusest on
jalgpällialal tireneerima hakata ja
Mere iseloom on siin tuntavalt teine sis vaid paar madalat majakest kanaali lubanud
vastaval
jalgpalliliidu katsevõistlusel oma
kui Baltikas: Vesi märksa soolasem, kaldal.
võliimisi
keskvõi siseajana hinnata lasta,
tõusu-mõõna tõttu tugevad
voolud, vetieÕhtu saabudes sõitsime trammiga tagasi et omi teeneid eelseisvaks maavõistlu1
riigf elu (hästi rikkam kui meiil. Öösi sä- jahile. Sõiduväsimus andus end tunda ja seks pakkuda.
tendab vesi meie teel ja vees loivavad •homme vara tuli, kas edasi kihutada Krismeist mööda suured millimallika taolised, tianiasse, ehk anduda näituse vaatlemisele Ei ole . veel selgunud, kuivõrd tõsine
see kuuldus on, kuid Klumbergilt võiks
värvitumad protoplasmalised elukad,
eda- Göteboris.
siliikumiseks võngutadeis omi1 lihavaid Trammil lasksime kõlada Eesti keelt, sellelt alalt kindlasti head loota. Paljud
kehi ja hirmuäratavalt vibutades narniej- peab tunnistama, teadlikult allakriipsuta- mäletavad veel harukordselt kena võistpaari aasta eest Helsingis, kui „Eesti
davaid katsesarvi.
des selle kõlavust. Mitte ilma teatava lust
Spordileht"
„Suomen Urheilulehti" vastu
Keskööl vaikis tuul vaheks ajaks ja uhkusetundeta panime tähele, et mõned
kapten ning 'pootsman lasksid turisaõnged rootslased kuulatama jäid. Peagi nihutab •mängis. >,Spordilehe" meeskond koosvette. Minuti-paari pärast sikutas kap- end üks auväärt vanaherra meile lähemale nes siis pea tervelt ^asjaarmastajatest"
ten umbes 10 sülla sügavusest esimese, ja algab saksakeeles juttu: „ Vabandage, ja nende vastu esinesid paljud jalgpallisiis varsti ka teise tursa välja. Need olid mu herrad, kas tohin küsida, mis keelt teie kuuilsused, kui Soinio, Johannsson, Tamesimesed ja viimased meie endi püütud kõnelete?" Anname vanaherrale vastuse. mfealo ja teised. Sellepeale 'vaatamata
võistlus 4:0 eestlaste kasuks.
kalad kogu reisi kestel.
„Ah, teie olete sealt, kust need tublid lõppes
Seejuures
mängis {Klumberg ikeskajajana
Koidu eeli saime uuesti tuult ja seekord spordimehed pärit!" imötleb naaber ja siis sarnast kaunist
mängu, missugust harva
otse tagant. Mööduvad kiiresti tulitornid läheb alles jutt õieti lahti.
jalgpalliväljal
näha
saab. Soinio kinniTylö ja Glommen, ning varsti ilmuvad
Õhtul otsustati healeenamusega Kris- tas, et tema veel kunaski
võimetu
juba •silmapiirile esimeised Göteborgi kli- tiaaniassie mitte sõita, vaid peäle näituse omal kohal pole olnud kui nii
seekord,
mill
pid, hallid muirdlaentest lihvitud kaljud. vaatamist tuldud teed tagasi munna, sest Klumberg marulise hooga läbimurdeid
Juba on tunda suurllinna lähedust. Klip- šiiasõit oli nõrkade tuulte tõttu kauem
ja „shampanjeri korkidena" paukuvate
pide vahel ristleb hulgana purje- ja rnoo- kestnud kui ette oli kavatsetud. Varsti tegi
löökidega
väravapostid värisema pani.
torjahte. Sõidame mööda kõrgest kalju- norskas meeskond kajutis, kuna kuskilt
mürakast, mille päiksepaistelisel küljel is- jahi pealt veel kaua unistav töõtsapüiii
Palju Dempsey teenib.
tub paarike, halasti, nagu Aadam ja Eeva mäng ja vaikne laulujoru kostis.
Toome siin andmed kui palju poksi
ihnameister on teeninud 1919. a. peäle,
mis uus Austria rekord. Ilmarekord pü- mil ta võiduga Jess Willardi üle omas
Tõsteuudised.
sib sel alal surnud Vene tõstja J. Krause
Cadine, Prantsuse, on löönud ilmare- nimel, kes 1913. aastal (Riias 115.83 kilo ilmameistri tiitli. Matshi eest Jessi vastu
kordi poolraskes kaalus kahega tõukes tõukas. Ilmarekord Prantsuse süsteemis sai Dempsey 27.000 dollari. Aasta hil147,5 kiloga (endine rekord 146 kg. — elu- on shveitslasel Hünenbergeril, kes 1923. jem tõi 3-roundiline võistluse Billy Miške
vastu Dempseyle 55.000 dollari. Voit
kutselistele). Lisaks on Cadine korranud aastal tõukas 112,5 kg.
Bill Brennani üle andis peaaegu pool
ilmarekordi ühe käega kangi maast kergirohkem. Dempsey—Carpentier võistlus
tamises 188 kilo 200 grammi.
tõi
Jackile 300.000 dollari. Kui Jack Tom
Decottignies, Prantsuse, oilümpiameis- 100 meetrit seitse korda 10,5 seGibbonsi
vastu ringi astus, sai ta 270.000
tes kerges kaalus on rebinud vasaku käekundiga.
dollari.
Võistlus
Firpoga andis Dempga uue ilmarekordi 71 kg. 100 grammi.
Saksa sprinter Hubert Houben on täna- seyle V2 miljoni dollari. Nii kokku 6-e
Endine ilmarekord oli prantslase Arnout
vusel hooajal 100 mt. jooksnud ajaga 10,5 võistluse eest vlMe aasta jooksul ümmaroma 70 kg.
Friedrich, Austria, on parema käega seitse korda, 10,6-ga viis korda, 10,7-ga guselt ligi IV2 miljoni dollari (600 miljoni:
E. marka) ümber.
tõuganud vabalt 115 kg. poolraskes kaalus, ka viis ja 10,8-ga neli korda.

Mitmesugust.
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Carpentier knock-out.
•Pariisis oli endine poksi ilmameister
Carjpentier mõne päeva eest peakõneaineks. Harutati tema sensatsioonilist lüüasaamist, mille all ei mõeldud kaotust Tom
Qibbonsilt ega ka viimast Qene Tunney
poolt, k u i d . . . See juhtus järgmiselt:
Canpentier juhib oma autot Hispano>-Luiza'ise. Oli Öö, või õigemini varahommikul Ikeil 3, kui Carp sõitis koju poole. Teel
jäi auto ette seisma tüüp, keda Pariisis
hüütakse apashiks. Ta oli nähtavalt ülevas tujus. Carpentier soovis mehe lahkumist teelt, et ta autoga edasi pääseks.
Carp kordas seda nõudmist populaaris
vormis, sest ta ei ole oma eluteed mitte
akadeemias alustanud. Lõbus noormees
vastas, et ta oma seisukohta toredaks
peab ja sugugi selle peäle ei mõtle, sealt
ära kolida. Carpentier tuli selle peäle autost maha, et olukorda rahvusvahelise
üksteisestarusaamiise abinõuga — rusikatega lahendada.
Väheke aeg peale seda leidsid möödaminejad Carpentier oma auto najale vajunult täiesti olukorras, mida nimetatakse „groggy".
Carpentier seletas, et
apash äkitselt ta kallale karanud ja pikali visanud, nii et ta peaga vastu tänavplaastrit kukkus, kuid mõningad muud
'märgid Carpentier ^-ol ja otsaesisel lasevad muud arvata.
Igal juhusel ajavad kaks inimeste gruppi praegu intensiivselt seda tundmatut
taga. Ühed on kriiminaalpoilitseinikud,
teised ,,manager'id (poksiettevõtjad)", kes
seda ilmameistri tooresmaterjali kaduma
ei taha lasta minna.

SPORDHMANGU- JA
VÖIMLEMISTARBED.
A.~S. BALTI SPORDIRIISTADEVABRIK
T A R T U S.
K o n t o r : T a r t u , A u r u l a e v a t ä n . 7 , t e l e f o n 1=87.
L a d u : T a r t u , Rüütli t ä n , Q, t e l e f o n õ=02.

Esitaja. Tallinnas: o.~ii. ..ESTO",
Tallinn, Pikk län., 47, telefon 1002.

Kõrgesse

Klassi

Kuuluvates

jalgpallimelpelcs

võib töusia ainult see. Kes
farfeUin&lalt sööb s&oteolaadLi

Hackenschmidt» kellest E. Spordilehes
viimati juba kirjutatud, on Viinis ühel õhEesti Spordi Keskliidu 1. oktoobril 1924. a väljaloositud rahalise ?i
võitude nimekiri.
tul külastanud kolme raskejõustikukilubi,
Voit
100.000
marka,
pil.
tnir.
46436,
võilt
50.000
mallita,
pil.
nr.
42665,
viõiit
25.000
marlka, pil. nr.
kus tema auks pidustused olid korralda12795, võidud 10.000 marka, pil. nrair. 3872, 39270, võidud 5.000 marika, pil. nir.nr. 29502,36443, 40045,
tud. Nüüd on Hackensclhmidt Viinist sõit- 49739, 55421; võidud 1.000 marka, pil. nr .ur. 912, 1535. 10534, 10994, 20880, (27552, 43336, 55187,
nud Baieri Bad Aiblingi.
55959, 59974.
Viini Hakoah on omanud tuntud Ungari
jalgpalli internatsionaali E i s e n h o f e r i
Budapesti FTC-st.
,,Ostuhinnana" Eisenhoferile mänguloa andmiseks ilma
metsikuse ajata peab Hakoah meeskond
Viinist Budapesti sõitma ja seal võistlema
FTC vastu. Selle juures peab Hakoah
selle võistlusreisi tegema täielikult oma
kulul. Matsini sissetulekust saavad FTC
kõrval veel osa MTK ja UTE, kelle esitajad hääletasid Eiserihoferi vabaksandmise poolt.
Uue Ungari rekordi kuulitõukes on
võistlustel Budapestiis seadnud F o r b a t
Sandor tagajärjega 14,45.
Uue Saksa rekordi 20 km. jooksus on
seadnud P ü r s t e n
Leipzigis ajaga
1.08.45,6.

Rätsepatarvete kauplus
Tallinnas, Suur Karja tän. nr. 10, telef. 974.
Juhin

tähelepanu, et on kohale

jõudnud:

lätsi siid, lasting serge.
Peäle selle soovitan ladust

ülikonna-

ja

palituriiet.

Nööpe igas suuruses, haake
:-:
j a snalle jne.
•-:

M ü ü k suurel j a väiksel arvul.
Aupaklikult

S. S. Orloff.

3088
4136
5153
5358
8984

371
426
525
592
678
864
1019
1220
1357
1493
1569
1713
1754
2120
2123
2387
2399
2695
2878
3292
3466
3641
3779
3894
3R1.H
3955
4048
4123
4142
4193
4250
4318
4597
4651
4655
4740
4780
4880
5017

13314
16745
22889
23634
24089
5078
5141
5218
5251
5341
5523
5579
5604
5667
5735
5788
6071
62110
6217
6228
6262
6357
6413
6454
6573
6647
6682
6844
7203
7368
7374
7397
7533
7539
7594
7680
7714
7748
7776
7790
7944
7967
8055
8126

Võidud ä 500 marka.
33811
45906
50303
51421
35410
46910
51580
35518
48474
36097
49273
i 52029
5)2432
44826
50242
Võidud ä 100 ni auka.
8269 11622 16502 21294
8324 11637 16668 21354
8350 11643 16689 21356
8636 11,724 16784 21419
8714 11804 17103 21488
8784 •11879 17409 21569
8816 11933 17446 21599
8830 11937 17461 2)1622
8832 12028 16562 211685
8914 12175 17787 2,2000
9077 12936 17836 22136
9132 13238 17920 22229
9163 13257 18113 22248,
9196 13282 48124 22455
9587 ,13317 18175 22500
9874 13328 18405 22537
9923 13412 18442 22707
10049 13685 18443 22807
10061 13755 18568 23086
10123 14046 Ili8576 23138
10124 14080 18761 23185
10173 14114 19103 23191
10202 14238 19235 23246
103012 14388 19896 23272
10611 14504 20130 23317
10625 14694 20494 23533
10630 14723 20544 23S5S
10652 15025 20692 23947
10679 15229 20599 23990
10784 15316 20600 24117
10931 15388 20663 24222
10998 15639 20670 24347
11012 15805 20738 24416
11333 158,36 20939 24510
11379 16108 20980 24531
11445 16218 21002 24583
1)15)22 16223 21044 24653
1.1545 16340 21189 24680
11611 16435
24802

53818
57195
58343
58429
58459
24953
25046
25098
25294
25244
25258
25325
25487
25501
25572
25615
25678
25795
25931
25989
26037
26044
26145
26198
26237
26262
26329
26502
26617

26642
26735
26750
26761
26896
26914
27626
27698
27852
27871
27901
27939
28044
28070
28130

28164 31806 36607 41317 47194 50789 54787
28219 31830 36668 41319 4722,7 51065 54784
28338 31852 36706 41845 47375 51186 54802
28388 32074 36912 41851 47530 51209 54804
28452 32444 37090 41941 47572 51230 54952
28522 32957 37419 42044 47772 51414 55269
29077 33290 37623 42172 47832 51428 55574
29046 33297 37948 42242 47934 51503 55624
29147 33306 38143 42259 47972 51601 55696
29248 33773 38166 42469 48028 51652 55846
29368 33781 38175 42858 48037 51716 55956
29389 33785 38438 43356 48190 5)1724 55936
29409 33945 38608 43504 48354 51830 56196
29527 33981 38617 43515 48443 51855 56293
29557 33993 38841 43544 48463 52050 565,19
29629 34069 39172 43574 48535 52278 56651
29671 34148 39200 43827 48663 52585 56680
29716 34329 39379 43904 48717 52837 56837
29741 34686 39419 44058 48810 53068 56901
29744 34773 39726 44334 48813 53167 56939
29749 34847 39788 44373 48828 53226 57114
29864 34849 39873 44441 48892 53291 57116
29990 34923 39999 44539 49178 53724 57118
30052 34943 40120 44657 49297 53897 57356
30517 35006 40269 44706 49508 54019 57379
30552 35378 40326 45164 49598 54069 57442
30576 35721 40358 45184 49647 54128 57487
30581 35726 40446 45378 49667 54173 57492
30824 35844 40543 45809 49777 54177 57690
31056 35915 40577 45858 49926 54241 58686
31369 35935 40586 46219 49939 54285 59070
31376 35970 40856 \ 46278 50200 54410 59103
31452 35971 40871 46345 50276 54427 59123
31454 36172 40972 46476 50293 54516 59247
31500 36179 40980 46511 50383 54585 59256
31567 36244 41077 46640 50389 54588 59522
31634 36331 41119 46655 50576 54591 59752
31646 36333 41130 46682 50700 54645
31725 36389 41162 46862 50719 54682
31748 36554 41225 47053 50788 54754
Võidud maksetakse vaia Taiinnas E. S.-Keskliidu poolt ühe k u u jooksud pieaile loosimist. Võidud, mis ühe k u u jooksul peade -loosimist valija pole
võetud, jäävad E . S. Keskliidu kasuks. Võitudelt
võetakse seaduslikud protsendid maha'.
E. S. Keskliidu juhatus.
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Jalgpalliliidu ametlikud teadaanded.
Ringkirjaliselt kõigile EJL liigetele.

Esivõistluste 5. ringi tähtpäevad. Esivõistluste 30. sept. — 5. okt.
mängude tagajärjed
EJL äufaaitus teaitab, et 5-aidal ringil kohtavad
järgmiste seltside (meeskonnad:
7. okt. 4. (kl. Olümpia—Sport Taillinina linna
meistri tiitli pealle k. 4.15 p. Spordi valijal. Kohtunik J. Hairgd
8. okit. 2. kl. Sport—-Kalew Tall. linna meistri
tiitli peale k. 4 p. Kalevi väljal- Koht. J. Reinans.
9. okt. 3. M. Sport—Kalev Talitama linna
meistri 'tiitli pealle k. 3.30 p. Kalevi väUgal. Koht.
M. Miller
12 dkt. 2. kl. Pärnu Tervis (Pärnumaa) —
Nõmme Kalju '(Harjumaa) k. 11 hornm. Spordi väljal. Koihit J- Reinans.
1:2. okit. 3. kl. Viljandi Sipordilühing — Tallinna
meister k. 1 p. Spordi väitjal. Koht. J. Hargel.
12. okit. 4. kii. Viõlhma Leola — Tall. meister
k. 10 ihomm. Kalevi vättijail. Koht. J. Jeg
12 ofct 2. kl. Tartu Kalev (Tartumaa) —
Narva Kalev (Virumaa) k. 1.30 p. Kalevi väljal.
Koht. Q. Vaim.
12. okt. 1. kl. Kalev—Sport k. 3-30 p. Kalevi
väljal. Koht A. Mac Kibbin.
13 okit. 2. kl. Pärnu Tervis — Tall. meister
k. 2 ip. Kalevi väljal. Koht A. Silber.
13. okt. 2. kl. Nõmme Kalju — Narva Kalevi
ja Tartu Kalevi vahelise võistluse võitja k. 3.30
p. Kalevi väljal. Koht J- Reinans.
15. okit 2. kl. Nõmme Kaluu — Talil, meister
k. 3 p. Kalevi väljal- Koht. O. Silber.

<r^
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on jalgpalliliit kinnitanud järgmiselt:
30. isept. 4. kl. Olümpia—Võätleja 5:1 (3:0).
1. Okt. 2. kl. Sport—Floora 5:0 (1:0).
1. okt. 3. kl. Sport-^Kalev 2:1 (1:0).
2. okt. 4. kl. Olümpia—Sport 1:0 (0:0).
3. okt. 3. kl. Kalev—Sport 3:1 (0:0).
4. Okt. 4. kll. Nõmme Kalju — Võhma Leola
2:1 (0:0).
4. okt. 3. kl. Nõmme Kalju — Narva Kalev
6:0 (5:0).
5. õkt. 2. tel. Narva Kalev — Türi Spordiring
2:1 (1:1).
5. okt. 2 kl. Nõmiime Kalju — Taritu Kalev
9:1 (2:0).
Viljandi Spordi5. okft. 2. kl. Pärnu Tervis
ühing 2:1 (0:1).

Esivõistlustelt väljakukkunuks
lugeda:
Tallinn: 2. kl. Floora ja 4. kl. Võitleja.
Viljandimaa: 2. kl. Viljandi Spordiühing.
Järvamaa: 2. kll. Türi Spordiring.
Virumaa: 3. kl. Narva Kalev.
Tallinnas, 6. õkt. 1924. a.
Eesti Jalgpalli Liit,
Esimees: A. Lugenberg.
Sekretär: E. Lepp.

Ekrave liidu ametlikud teadaanded.
T s i r k1 u 1 a a r selt.
Käesolevaga teatab liidu juhatus, et pühapäeval, 12. okt. 1924. a. kell 2 p. peetakse E. s. s. 'Kalew ruumes, Qonsori tän.
4, erakorraline asemikkudekogu koosolek
järgmise päevakorraga:
1) Koosoleku juhataja ja kirjatoimetaja
valimine;
2) E. spordi keskliidu ettepaneku harutamine 10% maksu asjus ja
3) koosolekul tekkivad 'küsimused.
Kui tähendatud ajaks ei ole ilmunud
põhikirja järele nõuetav arv ase mukk e,
peetakse järgmine asemikkude arvu peäle
vaatamata otsusviõümuline koosolek 1 tund
hiljem — 12. okt. kell 3 päeval.
Tallinnas, 2. okt. 1924. a.
Eesti Kerge-, Raske- ja Veespordi Liit.
Liidu juhatus.

Valmistab ja müüb meesterahva, naisterahva
valmisriideid ja koetud kaupasid.
«

Salus

»

Tallinn, Pikk tan. 40,
Kõneiraai 1048.

Koik saadused on valmistatud omas
vabrikus kõr^evaariuslisesl materjalist.
Eriosakond spordiriiele alal.
Spordiseltsidele ja klubidele iseäranis
kasulikud tingimised,

o.-ü. „ESTO"
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Maad i usku rsused
algajatele
korraldab E. s/s. Kalev oma ruumides, Gonsiori tän. 4. Kursusi juhatab
vilunud treener. Kursuslaste arv
piiramatu. Kursused algavad 15.okt.
ja kestavad jõuluni. Õpetus GreekaRooma ja vabamaadluses. Ülesandmiste tähtaeg lõpeb 14. okt.
Ülesanda iga äripäev k. 12—4 p.

E. s/s. Kalevi juhatus.

Tallinnas, Pikk t. 47.
Kõnetraat 10-02.

Ainult o.-ü. „ESTOST" ostab iga spordiharrastaja hooaja sporditarbeid.
Kõige austusega

O.-Ü.

Hinnad mõõdukad.
„ESTO".

P Ü H A P Ä E V A L , 12,. O K T . K E L L 3.30 P. K A L E V I V Ä L J A L

LÕPUVÕISTIAJS E E S T I 1 9 ^ 4 . A. M E I S T R I
TIITLI J A EO. S A A R E P E R A K A R I K A P E A L E

1- SPORT1
PÄÄSETÄHED:

NUMEREERITUD ISTEKOHAD M K . 1 2 5 . ISTEKOHAD
„
75-SEISUKOHAD
„
50-—

E. J. LIIT.

Väljaandja Eesti spordi keskliit.

Vastutav toimetaja H. Tammer.
Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse trükikoda, Pikk tän. 2.

