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VII. aastakäik.

Ameerika naine ja kehakultuur.

.Paar tosinat tüüpe supelusrannalt ja mujalt.

Vaata kirjutus 2. leheküljel.
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Girl, omapärane sportline naistüüp.
Sport on sundinud inimesi tähelepanu
endisest suuremal määral kinkima enese
kehale, jälgima tema vorme ja avaldusi,
ühtlasi hoolitsema tema arendamise ja
suursugustamise eest. On pea identseks
saamas keha suhtes mõisted: tervis,
jõud, ilu. Keha mis on terve, on pea
eranditult spordivõimas ja eelmise kahe
järeldusena ka ilus.
Kehakultuuriline liikumine ei piirdu
ainult kitsate eripiiridega, vaid on laiendamas oma mõju kogu ühiskondlisele
elule, ilmavaatele ja moraalile, väljendades ühtlasi järjest ja järjekindlalt kõigis avaldustes eelmist kolme kehakultuuri peaomadust. Keha ei ole enam häbenetav, vaid viimistletud kujul austatav,
imetletav ja järelejõudmisele ahvatlev.
Kuna kehakultuuri vormid, mis seotud võistlemise sihiga, meie lugejaskonnale üldiselt tuttavad, peatume seekord
ühel kehakultuuri erinähtusel, mis eriti
silmatorkavalt Ameerika õrnemas soos
esile tungib ja tuntud girl-kultuuri nime
: all (loe: gööl — tüdruk, plika).
Euroopas on girlid tuttavaks saanud
päämiselt tantsugirlide kaudu — Tiller
girls, Hoffman girls jne., sellest seisukohast välja minnes on liikumise üle
uurimuse kirjutanud tuntud Saksa psüholoog Fritz Giese, kuid girlide mõistet
võib veel tunduvalt laiendada Ameerika
vallalise naissoo kohta, kes ka mittetantsijatena, kuid igasugu bathing beauty'dena, mermaid'idena jne. esinevad.
400-aastasest Ameerikast,
kirjutab
Fritz Giese, mis oli küünarnuki ja rusikamaa, robusti eetikaga meheõigusega, on ajajooksul arenenud naisteriik.
Maa, kus naine suurimat mõju avaldab,
kui kusagil mujal. See oleneb just individualiteedist, et naine Ameerikas esimesena pead noogutab, et mehele lubada ennast teretada. Mees on dollarimuretseja,
söögikeetja, nõudepesija, lapsehoidja, kuna tasuks talle selle eest on võimalus, et
ta kuninganna oma individualiteeti kehaliselt ja vaimliselt kultiveerib, oma vabad tunnid värskuses, õhu ja päikese
käes, vees veedab. Selle näilikult paradoksaalse väite tõelikkuses veendumiseks
on tarvis ainult mõni Ameerika illustreeritud ajaleht, ajakiri lahti lüüa — igaltpoolt vaatab teile vastu supelkostüümis
naine, girl, kõigis võimalikkudes olukordades.
Esiküljel toodud
käärilõigete
kompositsioongi on selle tõenduseks.
On sadasid ja tuhandeid igasuguseid
kehailuduse võistlusi, jalgade, selja, käte,
näo jne. Massilist võimlemist ja suplemist rannas, jantimist, vallatamist, trikkide tegemist ja filmimist. Kuhu sa ka
ei vaata, igalpool on girl. Kui lumetuisk
New Yorgi vallutas, tulid girlid lund rookima, et oma sääri lumelabidal pildistada
lasta, katedraali trepist tulevad nad
charlestonitades alla, istudes kaksiti
meessõbra õlgadel, harrastavad nad surfimist (mootori järele on seotud laud,
mis mööda vett libiseb ja tuiskab lainetel), uuetüübilise lokomotiivi proovimisel
ripnevad seal küljes girlid, samuti laevamastides, päästepaatides, rauapuru tõstekraanades, seisavad ühel jalal pilvelõhkujate katuse serval, paenutavad endid
igatpidi looka ja kõverasse, et aga midagi
originaalset ja teistele raskelt teostatavat
välja mõelda, kuulsust lõigata.
Kõik girlid on välimuselt sarnanevad
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V. s. Spordi maadlusvõistlused.

Tänavune talihooaeg näib
— kadestatav kehaline materjal. Nad ei
maadlusrikkaks kujuneole kõik eriti kaunid ega Veenuse tüübilivat. Ajal, kus vareni vaevalt
sed, kuid läbisegi kõik ilusad, väljapaiston maadlusega alustatud, on
va värskuse ja tervisega. Ameeriklased,
tänavu juba kahed suuremad
võistlused seljataga ja terve
kui noor rahvas, võitlevad visadusega varida neid seisab veel ees.
naduse vastu, ja ühtki vana naist ei ole
6. ja 7. novembril korralselles mõttes Ameerikas, ütleb Giese.
datud v. s. Spordi maadlused
pidid olema rahvusvahelised,
„Kes kuuekümneaastasegi ameeriklanna
kuid et välismaalaste tingiaktpilte on näinud, peab tõendama, et meil
mused, kellega läbirääkimisi
sarnaseid kehi vaevalt leida on võimalik.
peeti, vastuvõtmatuclena tunAmeerikas ei ole naise roll. abiellumisega
dusid, muutusid võistlused tegelikult rahvuslisteks, andes aihävinemisele määratud, seal ei tähenda
nult kasutada oma nime tõttu
lasteõnnistus veel elukurv^ laskumist ja
rahvusvahelised
maadlusmäävanaemagi ei ole veel kohvitanta. Keharused.
kultuur on hävitanud generatsioonide
Huvi võistlustel pakkusid
päämiselt Tartu maadlejad, kevahe.
da just tihti näha ei saa, saSee kõik ei sünni siiski mitte ainult
muti mõned õige head algajad.
idealismist. Vana mees on vaene mees,
Vanemad püsivad enam-vähem
R. Loo.
endisel tasapinnal, ei üllatanud
mees ilma dollariteta. Ja naine mitte'
ega halvaga.
vähem: vana naine on naine, kes enam hea Peale
nende täirtlaste, kes tegelikult praegu
mingit huvi keskpunkti ei paku, mehe Tallinnas elavad,
väljendasid teised õige algelist
vara vaimline juht ei ole. Selle vastu tehnikat muidu hea jõu juures. Nii maadeldi
võitleb naine kõigi abinõudega, — ainult Tallinnaski 6 aastat tagasi. Siblitakse kätega,
tõugatakse vastast eemale, selle asemel, et teda
noorust säilitada, mis meesteriigis naiste haarata,
ligi kiskuda) ja ühest võttest teist arenõigusega suurima tähtsuse omab... Nii dada. Kui näit. Voitka head kooli saaks, võiks
jääb Ameerika elav naine, ükskõik kui tast kiirelt priima jõud areneda.
'Debütante olid võistlusel — Feldmann, Mavana, elu keskpunktiks. Ilma pikemata
ripuu ja Jants. Lubav mees oli sulgka;.lu Feldpeab kõik nooruse hoidmiseks ja ülistami- mann,
kes omab haruldaselt suure kogu selle
seks pühendatama, kehakultuur isiklikuks kaalu kohta, õige tugev ja selge peaga! näib olekohustuseks muutuma.
Mitte kombe, vat. Maripuut tuletab veidi Lood algusaastatel
ajakülluse pärast, vaid rahvuslise missio- meele.
Väljamängitava
poolraske- ja keskkaalu
ni tõttu, maailma terveim ja jõurikkam vahelise auhinna tõttu oli Loo võistluste keskrahvas olla.
punkt. Ta oli parajasti Berliinist maabunud, kus
Ameeriklane suhtub noorusse ja naise Saksa sportpresse pidul oli euroopameister Rup10-minutilise demonstratsioonmatshi soorikehailusse teisiti kui eurooplane. See ei pigai
tanud. Üle hulga aja Lood nähes, jäi temast
ole seal silmahimuks ja kirgede õhutami- pettumus. Oli oodatud rohkem. Tema sarnase
seks. Noorus on seal natsioon, noor neiu kuulsusega mees ei või ometigi nii kergesti lõksu
kui see maadluses Mahoniga oli, kus
rahvakihi esitaja. Euroopas on noorsugu langeda,
kaotusest pea midagi ei puudunud. Kä Kraanseotud hoopis teistsuguste suhetega, ni- bergi vastu, kes igatahes veel sugugi rahvusmelt sarnastega, mis isiklikku nooti kan- vahelisse klassi ei ole tõusnud, ei suutnud Loo
navad. Ameerika kasvatuses peitub mää- midagi positiivset näidata, kuigi ta oma töös
vaidlematult innukam oli. Kuid võetagu arvesse
ratuid eugeenilisi väärtusi.
Loo treeninguvõimalusi ja treeningupartnereid!
Oma kultuuris ja kehakultuuris püüaVõistluste käik kujunes järgmiseks:
Sulgkaal. Võistluste algmatshina V o l r a t
vad ameeriklased muistsele Hellasele läheneda, kuigi nad teistelt alustelt on välja — Põntson, mõl. Sport. Eelmise kerge paremus.
Üllatusena võidab debüteeriv F e l d m a n n Krisläinud ja teise elusuhtumise omavad.
tali (mõl. Kalev) nupuvõttega 1.20 min. V o l Kehakultuuris seisab Ameerika praegu r a t lööb Kristali selili 2.10, kuna F e l d m a n n
vaidlematult maailmas esikohal, määratus Põntsoni üle paremuse saavutab. Matsh tekitas
osa publikus lahkarvamisi, kuna Feldmann parülekaalus olles igasuguste ilmameistrite teris
pikemalt püsis. Uue määrusega ei arvesja ilmarekordide poolest. Kogu maailm tata aga parterispüsimisega kui miinusega, vaid
vaatab aukartuses sel alal Ameerika poole osalt vastupidiselt, kui pealolija ei suuda mingit
ja on valmis sealt kõiki üksikasju im- võtet teha ja allolijat laseb vabalt üles tõusta.
r i s t a l võidub Põntsoni paremusega, kuna
porteerima. Nii on girlidki juba Euroo- K
Feldmann Volrati nupuvõttest 13.40 min. langeb.
pas ja valitum lööknumber Londonis,
1. Volrat, Sport; 2. Feldmann, Kalev; 3.
Pariisis ja Berliinis. Ka Euroopa supe- Kristal, Kalev.
Kergekaalus saavutab R e i m a n n , Tartu
lusrandades siginevad oma iludused ja
paremuse Horneri, Kalev, üle. Viimase
girlitüübid, kuigi esialgu veel vähem Kalev,
käsi läheb matshi järel paiste, konstateeritakse
sportlise iseloomuga ja Euroopa naisele verekihvtitust ja mees katkestab võistluse. Käpp,
omaste joontega. Ja kas ei ole meie Pi- Kalev, võid_b Reirnanni oma.' armastatud võttega
tõstab selle parterist tagumisele vööle ja lööb
rita liivarand samuti hälliks Eesti girli- —
raksatades turjale. Aega kulus 3.45.
dele ja Veenustele, kes ootavad vaid ilu1. Käpp, Kalev; 2. Reimann, Tartu Kalev.
dusvõistlusi, et kehastada Eesti tõulist
Keskhaal.
Kullisaar,
Kalev,
peab
märksa edenenud Palmi, Tartu Kalev, üle ainult
omapära ja kaunidust?
Umi UM H WlMrtMM « l i H H UU Illil IU1111
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paremusega leppima, kuna Mäll, Kalev, olles
Z e t t e r m a n n i , Tartu Kalev, vastu ülekaalus,
oma viskest 16.40 kaotab. K u s n e t s, Sport, kes
oma harilikus murdjavormis ei näi olevat, kulutab Grünbaumi, Kalev, võitmiseks 15.30 min.
P a l m saab Zettermanni üle paremuse, kuna
Kullisaar Grünbaumi 4.45 min. dopeltnelsoniga
maha murrab. K u s n e t s võidab Mälli 6.17 ja
Palmi 3.30. K u l l i s a a r Zettermanni 7.05 ülestõstega ja' heitega parterist.
Kusnets —
Kuilisaare lõpumatsh on tasakaalus ja kiretu.
Eelmise märgatav paremus.
1. Kusnets, Sport; 2. Kullisaar,, Kalev; 3.
Zettermann, Tartu Kalev.
Poolraskekaalus võidab V o i t k a , Tartu Kalev, Maripuu, Sport, paremusega.
Mahoni,
Sport, se jätab Pohla II, Sport, 18.15 ja L o o ,
Sport, saavutab Kraanbersi, Sport, üle paremuse. Kohe alguses viis Loo Kraanbergi parterisse, kus viimane pikemat aega püsis,, kuid üles
pääsedes võrdselt Loole esines. P o h l a 2. või(Järg 7. Ihk.)
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2,5 miljoni Eesti spordiliikumisele.
Boheemlaste ringkonnad kehakultuuri vastu leplikumaks muutunud. Eesti spordiliikumise suurim vaenlane haridusminister
Lattik?!
4. ja 5. novembril oli haridusministeeriumi ruumides kultuurkapitali nõukogu
järjekorraline koosolek eeloleva poolaasta
eelarve kokkuseadmiseks, ehk kultuurkapitali miljonite jagamiseks", nagu ajalehed
sellest teatasid.
Et raha jagajad ühtlasi ka selle otsekohesed saajad on (välja arvatud kehakultuuri sihtkapitali esitajad), sünnib jagamine alati suure riiu ja vastastikuse mõnitamisega. Iga kultuurisammas püüab ennast võimalikult tüsedalt maksma panna
ja on nähtavasti juba pikemaid ettevalmistusi teinud lööksõnade kogumiseks,
mis kaasvõistlejad peab jalust maha rabama ja raha tema poole veerema panema.
On harilik nähtus olnud seni, et kehakultuur on ikka suurima risttule all seisnud
ja tema kaks esitajat pidanud terve karja
vastu raiuma. Kuna teistel aladel vaevalt
on tarvidust aabitsatõdesid koosolekul selgitama hakata, peab kehakultuuri tarvidust
ja eesmärki alati põhjendama, leides vaevalt siiski hindajaid ja vastuvõtjaid.
Seekordne koosolek oli kehakultuurile
siiski üks ladusamatest. Ropendamine ja
haavamine puudus. Sporti eitasid täiesti
ainult kujutavate kunstnikkude esitajad ja
h a r i d u s m i n i s t e r L a t t i k . Need
leidsid, et sport laiutavat, üleliigagi võistlustest raha saavat, staadioni tarvis ei olevat jne.
Meid paneb eriti mõtlema haridusministri seisukoht. Kas oleks mõnes kultuurriigis üldse võimalik, et mees, kes rahva
kasvatust peab juhtima, täielikult kehakultuuri vastane on, kuna ometigi moodsas kasvatuses kehakultuur põhipaneva
tähtsusega tegur on? Kas oleks see võimalik Inglismaal, Saksamaal, Soomes,
Rootsis, Ameerikas jne. See oleks noorte
arenemistungi kuulmata haavamine ja
kutsuks terves seltskonnas sarnase pahameele tormi esile, et niisugune mees küllalt
kiirelt põgeneda ei jõuaks omalt kohalt.
Meil on aga seltskond indifferentne ja juhtivatel meestel puudub endil ettekujutus
oma tegude ulatusest ja mõjust. — Kuidas vaadata nüüd selle järele Lattiku
^Koolipoiste" peale? Need pidid näitama,
et soovitav ei ole õppuril ainult raamatute
taga tuupiv nukk, noor rauk olla, vaid elurõõmus ja värske. Kui aga haridusminister kehakultuuri ei poolda, mis selle külje
eest võiks hoolt kanda, jääb noortel nähtavasti vastavaks aseaineks ainult Harju
tänav ja Kaarli puiestee. Mis aitab siis
lauluraamatute ja piiblitegi levitamine
koolides?
Hra Lattiku meelest olevat sportimine
ja staadionid ilmaaegsed, külapoisid löövat
kurni küllalt vahvalt. Kui haridusministri
loogikat tarvitada, siis peaks ka konservatooriumid ilmaaegsed olema, külapoisid puhuvad suupilli nii, et silmad punnis.
Koosolekul toodi palju niisuguseid väiteid, mis lihtsal asjatundmatusel põhjenesid ja sportlaskonnas ainult imestust võivad esile kutsuda. Nii olevat hoiatanud
papi Jürgenstein järele aimamast tööstusriikidele, kuna meie oleme agraarriik. Vanahärrale on aga muidugi Taani olud teadmata, mida muidu ikka armastatakse Eestile eeskujuks seada.

Kujutavad kunstnikud, kes kooliseintele
omi sagedasti vormituid töid riputavad,
noorte esteetilise maitse ja ilutunde arenmiseks, olid esteetiliselt mõjuva staadioni
vastu. Siin aga peaks just stiilne ehitus
ja ümbruse kunstipärane korraldus veel
suuremal määral harivalt mõjuma.
Peale pikemaid keerdkäike, kus veel Alle
ja Adson oma keeleteravust proovisid,
asuti lõpuks jagamise võrrendite kindlaksmääramisele, kus kehakultuuril lava- ja
helikunstnikkude mõjuval toetusel läks
korda rahuldavat osa saavutada. Sportlaskonna „aitäh" olgu neile meestele siinkohal
märgitud!
Jagatud 20 miljonist langes kehakultuuri
arvele 2y2 miljonit, mis järgmise eelarve
kohaselt kasutamisele tuleb:
1. Eesti eugeenika seltsile tõutervise käsiraamatu kirjastamiseks
163.000
2. Stipendiumid:
A. Veiss — Tartu ülikooli lõpetamiseks
" 21.000
A. Grünberg — Springfieldi ülikoolis (10.000 m. k.) 60.000 81.000
3. Sportlise keskraamatukogu asutamiseks
50.000
4. Tervishoiu muuseumi kehakultuuri osakonna asutamiseks
50.000
5. Kehakultuuriliste filmide muretsemiseks ja loengute pida
miseks
100.000
6. E. Spordilehe väljaandmiseks 208.700
7. Bibliograafia osakonna asutamiseks
20.000
8. Staadioni edasiehitamiseks ja
harjutusväljade
korraldamiseks staadioni juure
700.000
9. Ujumisbasseinide eeltööde tegemiseks
50.000
10. Toetuseks kehakultuurilistele
organisatsioonidele (abinõudeks ja väljade ehitamiseks) 630.000
11. Kehakultuuri sihtkapitali asjaajamise kuludeks:
büroo üür
48.000
kantselei kuludeks
2.000
telefoni seadmiseks 6.000
mööbel
25.000
teadusliku sekretäri palk
132.000
Dr. Jürgensoni komandeerimiseks
sportarstlistele
täienduskursustele Viini
50.000
2 spordiinstruktori ametisse seadmiseks 1. jaanuarist 1927. a.
(12.500 m. kuus,
päevarahad, reisikulud)
135.000
Sihtkapitali liigete
sõidukulud
25.000
Ettenägem. kulud 24.000 447.300
"Kokku 2.500.000
Teisel koosoleku päeval oli torm ja võitlusmeeleolu juba raugenud ja töö kandis
asjalikku iseloomu.
Kehakultuuri esitajate poolt tehti ettepanek sportlisi võistlusi ja etendusi kultuurkapitali heaks võetavast lõbustusmak-
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sust vabastada, mis läbi ei läinud. Võeti
vastu umbes sedasama tähendav, teisend
— kehakultuuri esinemised vabastada
maksust kultuurkapitali heaks.
Kehakultuuri esitajad tegid lõpuks veel
sooviavalduse, et teised kultuuralad püüaksid kehakultuurile läheneda ja temast aru
saada, samuti et tulevikus teiste kultuuralade esitajate poolt ei tarvitataks kehakultuuri aadressil ebakultuurseid väljendusi. Sooviavaldused aktsepteeriti rahulikult.
Kokkuvõttes võib möödunud kultuurkapitali nõukogu koosolekut spordiliikumisele
nii moraalselt kui aineliselt seniolnudest
kõige soodsamaks pidada. Kuigi saadud
toetus palju veel ei võimalda, on siiski pooleks aastaks jälle organiseerimistöö võimalused loodud. Ei ole kahtlust, et see seeme
vilja kannab ja meie kehakultuuriline tasapind jälle veidi kõrgemale nihkub, liikumine tiheneb ja mitmekesistub.

„Pühalik tõotus Eesti spordi keskliidule"
Spordi keskliit on saanud järgmise allkirjata tõotuse, mille siinkohal ilma kommentaarideta avaldame.
Täiskarsklane, 20 a. vana,
poissmees, kalduvusega tugeva kehaehituse poole. Pikkus
veidi alla 6 jala, raskus 4%
puuda. Ei ole tuntud üheski
Eestis tegutsevas spordiseltsis.
1. Allpool tähendatud tingimustes olen
endale sihiks seadnud 1930. aasta esimesel
poolel silmapiirile kerkida võrratu omapärasusega jõustikukangelasena.
2. Oma eesmärgi sean üles Sandovi,
Milleri ja Lurichi, kui ka viimasel ajal üleskerkinud koordinatsioongümnastika põhimõtetel.
3. Ei tunnista mingisuguseid tõkkeid
oma teel, peale p. 9 tähendatude.
4. Kõige karmimalt keeldun endale midagi lubamast, mis võiks lahku minna kehajõudu suurendavatest elukommetest.
5. Enne 1930. aasta 1. septembrit esinen asjaarmastajana.
6. Peale 1930. aasta 1. septembrit arvatavasti elukutselisena.
7. Tahan enda kehal demonstreerida
kehalise ja vaimlise jõu ning enesevalitsemise koostööstuse maksimumi.
8. Maailmat mitte unustada lasta, et
jutt Kalevipojast on väikesele Eesti rahvale kohane.
9. Kõiki minu kavatsusi võib muuta
ainult Kõigevägevam.
10. Saagu mu silmade ees ikka ja alati
seisma kodumaa vendade eeskujud, kes
aastaid tagasi, nüüd ja lähema nelja aasta
jooksul tublimat sitkust üles on näidanud
ja näitama saavad, sest tahan olla üks nendest.
11. Palun Eesti spordi keskliitu seda
tõotust 1930. aasta 1. septembrini alal hoida. Palun ka vabandust, et olen otsustanud elukutseliseks hakata, ning tänan E.
S. K.-liitu juba ette selle tõotuse alalhoiu
eest.
12. Kui 1930. a. veel elan, ilmun tingimata käesoleva tõotuse järele E. S. K-liitu.
13. Seletan siis ka avameelselt oma eduvastasel korral aga vastavad põhjused.
14. Minu isiku tõenduseks olgu kord
ühtiv käekiri samal paberil leiduva ja pahema käe esimese sõrme sõrmejälg:
(Sõrmejälg.)
13. oktoobril 1926. a.
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Euroopa nobedaim sprinter.

Helmuth Körnig.

Kuulus Ameerika treener ja omaaegne
kiirjooksu meister Lawson Robertson käis
tänavu Euroopas spordioludega tutvunemas ja viibis ka Saksa kergejõustiku esivõistlustel. Nähtuga oli ta rahul ja üllatatud, kirjutades hiljem ülistavaid artikleid Saksa spordi üle. Eriti oli ta vaimustatud Saksa kiir jooksjast Körnigist, kellel
tema arvates on täielikult Amsterdami
olümpiaadil võimalik praeguse vormiga
kuldmedalli võita. Tema vastast meest ei
leiduvat Euroopas — vist ka mitte Ameerikas.
Saksa sprinterite üldist kõrget tasapinda tõendab see, et kõik esivõistluste
lõpu jooksu pääsnud katsid maa alla 10,8
sek. järgnevas järjekorras:
1. Körnig 10,3; 2. Dreibholz 10,4;
3. Wege 10,4; 4. Houben 10,5; 5. Thumm
10,7; 6. Asseyer 10,8.
Körnigi hiilgesaavust ei saadud ilmarekordiks tunnustada, kuna see tundus
veidi allatuule jookstuna ja ilmarekordi
parandamiseks nõutakse nüüd minimumina viiendiksekundi. Körnigi nimel on
praegu Saksa rekord 10,4, mis saavutatud
kevadel kõigiti rahuldavates tingimustes
ja võrdub Paddocki ilmarekordile. Sakslased kahetsevad, et Körnig sõidul Inglise
esivõistlustele sedavõrd tugevasti merehaigeks jäi, et seal ei saanud oma täit
võimet näidata. Ta kaasmaalane Corts
võitis hõlpsasti.
Körnigi vormikindlust tõendab pooltosin tänavusi võistlusaegu alla 10,7 ja
nendest kolm 10,5 või alla! —
Eelmisele lisaks ei ole huvituseta tuua
andmeid sellest Robertsoni poolt ülistatud
noorest suursportlasest:
Helmuth Körnig on sündinud 12. septembril 1905. aastal Glogau nimelises

väikelinnas Oderi kaldal. Lapsena oli K.
tervise poolest kehvavõitu, kuid ta hakkas
ujuma, võimlema ja sportima, ning kosus
aasta-aastalt. Eriti armastas ta jalgpalli
mängida. 1921. ja 1922. aastal esines
Körnig keskkoolide kergejõustiku võistlustel, võites kumbki aasta 100 mtr. ajaga 11,4. Viimasel aastal võitis ta ka kaugus- ja kõrgushüppe tagajärgedega 6.00
ja 1.65. Körnig astus siis ühtlasi ka kohalisse spordiseltsi.
1923. aasta kevadel osteti talle seltsi
poolt naelkingad, seni talle tundmatud
riistapuud. Poiss saadeti ka Ida-Saksa
ringkonna kergejõustiku esivõistlustele,
kus esmakordselt elus söerada sai proovida.
Kuna tal puudusid võistluskogemused,
jäi ta stardis sedavõrd hiljaks, et starter
irooniliselt hüüdis: „Kas Teie ka jooksta
oskate?" See ajas Körnigi vere keema ja
ta pistis kui põrguline sibama, kihutades
kõigist mööda ja lüües sel ajal tuntud
jooksjat Dünckeri rinnaga.
Kodukohas võitis ta samal aastal veel
kaugus- ja kõrgushüppe tagajärgedega
6.50 ja 1.75. 1924. aasta kevadel asus
Körnig Breslausse elama, hakates startima Sportclub Schlesien'i nimel. Varakevadel peetud klubivõistlustel võitis ta 100
mtr. 11,2 ja 200 mtr. 22,4. Ta esimene
suurem rahvusvaheline võistlus oli 1924.
aasta suvel Berliinis, kus ta Thummi lõi
ajaga 11,0.
1925. aasta talvel tuli Saksa olümpiatreener Waitzer Breslausse ja andis
Körnigile treeningu juhatust. Mõningad
stiilivead kõrvaldusid ja mees oli valmis
alustama uut hooaega. Dresdeni võistlustel mai algul jäi ta Houbenist Vi nitr.
järele, näidates aega 10,8 ja lüües Büchneri ning Weget. 21. juunil Berliinis peetud Euroopa võistlustel jäi Körnig Houbenist ainult 10 sm. järele, saavutades aja
10,6 ja võites Van den Berghet, Borneri
ja Murchisoni. 1. augustil peetud Saksa
esivõistlustel jäi ta kolmandaks, kannatades paar nädalat varem vigastatud
Achillese kanna all. Sama kuu lõpul peetud Saksa-Shveitsi maavõistlusel võitis
Körnig 100 ja 200 mtr. aegadega 11,0 ja
22,0, halva ilmaga. Septembri keskel
võitis ta Berliinis veel rahvusvahelise
võistluse 100 mtr. 10,7, järgmised Büchner ja Wege.
Körnigi möödunud suve saavutustest
oli juttu juba kirjutuse alguses, nii et need
ei tarvitse kordamist. Lisaks mainitagu
vaid, et ta tänavu võitis ka Saksa 2#0 mtr.
esivõistluse ajaga 21,5, mis sama kui
Houbeni nimel seisev Saksa rekord.
Peltzeri kõrval on Körnig praegu suurim
Saksa olümpia lootus.
R a h v u s v a h e l i n e naisspordiliit
pidas hiljuti oma kongressi. Seni olid kuulunud liitu 7 rahvust: Inglise, Prantsuse,
Itaalia, Läti, Rootsi, Shveits ja Tshehoslovakkia. Nüüd võeti uute riikidena veel
vastu: Saksa, Leedu, Luksemburg, Poola
ja Austria.
ühenduses Saksa vastuvõtmisega kinnitati ühtlasi rida Saksa naiste suursaavutusi ilmarekordideks. Need on:
100 mtr. — prl. Wittmann. Berliin,
12,3 sek.,
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ketas — prl. Reuter, Frankfurt M. ä.,
38.34 m.,
kuul — prl. Häuptlein, Hannover,
11.49 m.,
4 X 100 mtr. — Berliner Sportklub,
50,4 sek.
10 X 100 mtr. — Sportklub Charlottenburg, 2 min. 12,8 sek.
Võistluste korraldamiseks võeti vastu
kaaluvaid otsusi. Mõõduks igal alal loetakse meeter, mitte yard. Tõukekuul naisvõistlustel peab kaaluma 4 kg., oda 600
grammi. Rekorde võib püstitada visketes
tugevama ja mõlema käega. Maid 200 kuni
800 mtr. vahel ei jooksta enam. Käsipallimäng võetakse naisvõistluste kavasse.
Järgmine üleilmline naisolümpiaad peetakse 1930. aastal Tshehoslovakkias. 12 valitud naist moodustavad naisolümpia komitee. See komitee otsustab ka, milliseid
naisvõistlusi peab Amsterdami olümpiaadi
kavasse võtma. Selleks otstarbeks peab
nim. komitee detsembrikuul Pariisis istangu. Järgmine naisspordiliidu kongress
leiab aset 1928. aastal Münchenis.
Harry P e r s s o n
diskvalifitseeriti 1. novembril New-Yorgis,
poksides Bud Gormaniga, oletatavate madallöökide tõttu. Persson oli kuni viienda,
roundini, mil ta kõrvaldati, tunduvas ülekaalus ja oleks tingimata matshi võitnud.
Diskvalifikatsioon tekitas rahvas suurt pahameelt ja tagantjärele elavat poleemikat
spordiringkondades
ja
ajakirjanduses.
Franz Diener, kes matshi jälgis, ütleb, et
kohtunik oma otsusega on ebaõiglane olnud. Sama toonitavad ka nimekad eksperdid Jimmy de Forest, George B. Underwood, Joe Humphries, Dan Hickey ja McMahon. Kohtunik Jack Crowley kinnitab
aga kangekaelselt, et rootslane vähemalt
kümme valelööki olevat teinud ja tema
hoiatusi ei olevat tähele pannud.
E e l o l e v jääpalli h o o a e g
tõotab mitmeid muudatusi tuua meie paremate meeskondade koosseisudes ja jõudude
vahekordades.
On ette näha, et Kalev vist enam ei suuda oma meistritiitlit kaitsta ja vanameistri
Spordi paremust peab tunnustama. Spordi
koosseis kujuneb vist tugevamaks isegi,
kui kunagi varem. Meeskond (peale väravavahi, mis esialgu lahtine) on järgmisena
moodustatud: edurivi — Rubli, Tipner,
Koovit, Paal ja Burmeister; poolkaitse —
Silberg, Saulmann, Üpraus; kaitse — Kreimann, Karm.
Eriti võimas ja liikuv saab vist olema
edurivi, kus kiiruisutajad tegutsevad. Burmeister ei kavatsevat tänavu üldse kiiruisutamist treneerima hakata, kuna meie
jääolud sedavõrd viletsad, et nad mingit *
rahvusvahelist tasapinda ikkagi ei võimalda, ja tahab täielikult jääpallile anduda.
Kalev on sunnitud oma meeskonda teise
klassiga tugevasti täiendama, mis tasapinna peale muidugi mõju avaldamata vist
ei jäta. Veidi peaks vist tugevnema sellevastu Jääpalliklubi, kes TJK jalgpallimeestega oma ridu kohendab. 15. novembril on
jääpallimeeste registreerimise tähtaeg,
mille järel juba meeskondade väljavaated
enam selguvad.
— Uruguay võitis Lõuna-Ameerika esivõistlustel jalgpallis Tshiilit 3 : 0.
— Üle 400.000 esivõistluse jalgpallimatsid on peetud Saksas hooajal 1925/26.
Saksa jalgpalliliitu kuulub praegu 6285
seltsi 850.000 jalgpallimehega.
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„Nupuvõte".

„Nupuvõtet" või kuklaheidet tehakse
siis, kui vastane ei seisa õtse püsti, vaid
kummargil ja toetab teise vastu.
P u h a s k u k l a h e i d e sooritatakse
nii, et mõlemad käed pannakse vastase
kuklale, parem jalg seatakse vastase parema jala ette ja kehaga poetakse vasta-

tase kuklast. Samal ajal pannakse parem
jalg põigiti vastase parema jala ette, lastakse põlvedest nõtku ja keha pööratakse
vasakule; siis heidetakse vastane hoogsalt
maha, kuhu ta enamasti ikka satub otsekohe õlgadega. — Kuklaheite tegemiseks
peab oskama momenti leida. Kõige kohasem on siis, kui vastane teie vastu toetub.
Joon. 9.

Joon. 10.

Joon. 8. Kuklaheide käe haaramisega.

seie alla, keerates ennast pooleldi seljaga
vastase poole. Nüüd lastakse parem põlv
veidi nõtku, samal hetkel tehakse ülemise
kehaga nobe pööre vasakule, millega vastane peab otse selili langema. Seal ei sildki
enam aita, sest kael on kaenlas kammitsas.

SPORDILEHT

Kunstheide.

Kuklaheidet võib ka nii teha,et pannakse
mõlemad käed vastase kuklale, jättes vastase paremat kätt oma käe ja pea vahele,
millega see halvatakse ja võte püsib paremini kinni. Siis viiakse parem jalg küljele ette, parem puus vastasele alla, jõurikas heide, kehapööre vasakule, laskudes
ise matile paremale põlvega, millega vastane lendab õhus kukerpalli ja heitja satub ta rinnale. Õlad peavad maha jääma,
kui veel lisaks eelmisele vastase pead veidi
üles tõsta.
K u n s t h e i d e (joon. 10 ja 11) tehakse

5
bornatti (Torino) — Magnozzi (Liborno) — Levraittp (Genova).
T s h e h o s l o v a k k i a : Planicka (Slavia);
Ženisek (V. Zizkon) — Kummermann (Slavia);
Schillinger (D. H. C.) — Pleticha — Seifert (Slavia); Podrazil (Slavia!) — Knizek (A. H. K. Vrsonice) — Capek — Puc — Kratochvil (kõik Slavia).
Tshehid algasid võistluse kena stardiga ning
paistis, et Itaalia seekord suurelt kaotab, kuid
Knizeki halb löögivorm ei toonud Tshehi värvidele
suuremat edu. Teisel poolajal muutus pilt täiesti
ja ka itaallased näitasid, et nad täielikult esimene
klass on ning pidasid alatud tempo kuni lõpuni
välja. Tshehi meeskond aga kippus raugema, ja
kui nüüd Itaalia oma edu väravatega ei märkinud, oli osalt ka vahekoht. süü, et ta just kriitilisel momendil, ühe ülikena Magnozzi peavärava
ei tunnistanud. See oleks Kaliale 2 : 2 toonud, j a
võib olla oleks ka lõputagajärje peale mõjunud.
Itaalia meeskond näitas >siiski, et nad gentlemanid on ja mängisid ilma vahekoht. vaidlemata sama innuga edasi.
Tshehi mängijatest oli ootamatult heas vormis
kesktormaja Capek, tema pallijaotamine ja ambitsioon olid väga kenad. Ka Podrazil oli väga
energiline ja parem kui Kratochvil. Puc oli hea,
kuid ei võinud oma nimele enam kui ühe värava
märkida, sest Itaalia kaitse hoidis teda eriti. Parema mehena Tshehi meeskonnas ja üldse väljal
oli Planicka, ta on kindlasti peale Žamorra parim
kontinendi väravavaht, ja t a kuulsus tõuseb iga
päevaga. See on tõesti midagi fenomenaalset, ta
püüdis otse võimatutest positsioonidest kõige
kindlamad väravad. Ühe Magnozzi palli võttis
ta värava lati alt nurgast välja, mida
keegi teine
poleks suutnud. Selle peale tuli'M ! agnozzi ja soovis Planickale kätt surudes õnne, nii oli ta vaimustatud.
Itaallastel mängisid hästi Combi väravas, kaitses kuulus Calligaris, kes sarnane on Hojerile
Spartast oma kõva ja kindla löögiga, siis poolkaitses oli väga hea Jänni. Head olid tormajate
keskkolmik ja paremäär Levratto. Üldse näitasid
itaallased kena mängu, olid väga kiired ja valdasid hästi palli. Esimese värava lõid tshehid Puc'i
näol, kes Podruzili t-enderduse peaga paremasse
nurka' toimetas.
11 minuti järel saavutasid
itaallased Levrattoga viigi. 35. min. lööb Schillinger vastu latti, tagasipõrkava palli toimetab
Capek: Tshehi värvide eduks teiseks väravaks.
Kolmanda värava saavutasid tshehid Podmzili
läbimurdest, kelle tsenderduse Capek võrku toimetas.

Austria — Rootsi 3:1.

Joon.

Joon. 11. Kunstheite lõpuleviimine.

Ühendatud kasiv, rre- ja kuklaheide.

K u k l a h e i d e käe h a a r a m i s e g a tehakse sel kombel (joon. 8), et haaratakse vastase käsi ülevaltpoolt küünarnukki ja kukal; viiakse külg vastase ligi ja
tõmmatakse ta enese vastu, nii et ta käsivars satub kõrva kohale, jäädes õige abitusse seisukorda. Nüüd lastakse parem
põlv nõtku ja tehakse kehapööre vasakule,
millega vastane enam ei pääse kaotusest.
Kuklaheite tegemiseks on teisigi viise
veel. ü h e n d a t u d k ä s i v a r r e j a
k u k l a h e i d e tehakse nii, et vasaku
käega võetakse vastase küünarnuki kohalt
kinni, tõmmates vastase kätt enese kindlalt
vastu rinda ja haarates-parema käega vas-

sel kombel, et pannakse mõlemad käed
vastase kuklale, haarates võttesse ka vastase kätt ülevaltpoolt küünarnukki ja ühtlasi tehakse tõmme enese poole, et võte
seisaks paremini kinni. Siis heidetakse
ennast vastase ette, lastes ennast maa poole
ja ühtlasi tehes kehapööre vasakule, nii et
heitja ise kukub maha vasakule õlale. Peab
vastasest sedavõrd tugevasti kinni hoidma,
et vastane ühes teiega maha langeb. Kui
võttetegija on puutunud maha vasaku õlaga, pöörab ta ennast hoogsalt vasakule,
millega vastane esmalt satub parema küljega ta peale, kuid siis paratamatult õlgadele maha.
(Järgneb.)

T s h e h o s l o v a k k i a — Ite*aLlI& 3:1.
(E. Spordilehe Praaga
Tshehi suuremal pühal, 28. oktoobril, Vabariigi 8. aastapäeval, kogus Praaga Slavia väljale
ligi 25.000 inimest, et pealt vaadata oma rahvusmeeskonna esinemist Itaalia üheteistkümne vastu,
See võistlus pidi kujunema revanshiks s. a. jaanuarikuus Torinos saadud 3 : 1 kaotuse eest. Loo-

kirjastaatjalt.)

tus täituski. Vahekohtunik Geröle (Budapest)
esinesid meeskonnad:
I t a a l i a : Combi (Juventus); Roretta (Juventus) — Calligaris (Casale); Dugoni (Modena) — Jänni (Torino) — Ferraris (Rooma);
Conti — Cevenini (Internationale Milano) — Li-

7. novembril peeti 40.000 pealtvaataja ees .Viini
Hohe W rtel kuues Aurtria — Rootsi jalgpalli
maavõistlus. Vahekohtunikuks oli dr. Bauwens,
Köln. Mõlemad pooled näitasid kõrgeklassilist
mängu. Austerlaste võit oli teenitud. Esimesel
poolajal ei võidelnud austerlased mitte ainult
rootslaste vastu, vaid ka kõva tuule ja päikesega.
Siiski suutsid nad poolaja; 2 : 1 endi kasuks lõpetada. Esimese värava märkis kohe esimesel minutil nobe viiniane Horvath. Rootslaste jõulisest
vastupealetungist suutis Rydberg viigistada.
Kiima läbi saavutasid austerlased jälle juhtimise.
Poolte vahetuse järele valitsesid austerlased
tunduvalt suurema osa mängust ja saavuta?id
Sindelari läbi üllatusvärava. Esile tõsta on eriti
fairi mängu mõlemalt poolt, kuna ka üldse terve
korraldus eeskujulik oli. Väljapaistvalt mängis
Rootsi väravavaht Sigge Lindberg, samuti kesktormaja Philipp Johannson, kuna austerlastest
Sindelar, Blum, Horvath ja Schneider hiilgasid.

Pariis — London 3:2.
11. linnavõistlus peeti Pariisis Buffalo staadionil 2. novembril. Pealtvaatajaid oli kogunud
30.000. Mäng oli ühetugevune ja viik oleks vastanud täielikult mängu käigule. Et Pariis võitis,
siis võlgneb ta tänu ainult oma; hiilgavale kesktormajale Nicolas'le. Tema kõrval töötas suurepäraselt vasak tiib Pinel — Sentubery, kuna parem tiib Pavillard — Cordon nõrk oli. Poolkaitse
oli hea, eriti pikk Wiid. Uruguayst pärit kaitsja
Diaz oli päevakangelane, ükski inglane ei pääsnud
temast mööda. Inglaste paremad mehed olid
ääretormajad, siis keskpoolkaitsja Cable ja kaitsja!
Draper.
Inglased olid tehniliselt paremad, kuid prantslased kiiremad. Prantslasi soodustas suurelt ka
nende vahekohtunik Slavick. Kõik kolm prantslaste väravat saavutas Nicolas, esimese karistuslöögist, mis liig karmilt antud. Kolmanda värava
meisterdamisel tõukas Nicolas kahe käega! inglise
backi omal eest ära. Inglased
saavutasid esimese
värava 40 mtr. kauguselt :antud vabalöögist, kus
v. v. Lebidois ühes palliga võrku pressiti, ja teise
keskpoolkaitsja läbi väravaeeisest suminast.
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Hellase päevilt.
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Kurvad päevad Paide raskejõustikus.

Praegu, kui igas linnas raskejõustikus kõEnam kui üks kord on igatsused meid tagasi selle juures veel tänapäev mõni harilik kõneleja
viinud Homerose ajajärku, täis päikseküllaseid lunchil oma kehakultuurile mittevastava maitse vasti harjutusi tehakse, on Paides kõik talveunes.
rõõmupäevi, enam kui üks kord on silmi eest struktuuriga meele tuletab antiikaega, kui ees- Kohalik spordiselts Järvepojad on küll veel nimepoolest olemas, kuid teadmata, kauaks teda
möödunud antiikaja surematud kujud, nii mõtle- kujulikku veel ka meie tänapäevale!..
sarnasenagi on. Iga aastaga on selts spordi
jast alates kuni kiirjooksjani. Tihti oled sa kuuSõnad, teod! ?
vastu loiumaks läinud, kuna teised seltsid igallatama jäänud Pindarose võidulaule ning helinaid,
Antiikajal olnud agai staadionil, kui gümnaa- pool
suurelt kosuvad. Võtame aastat kolm-neli
mis kostunud kord liiast lugedes... Ning täna siumis, altar, mille juures seisnud võistluspäevil
nagu kiuste näed uuesti teid lähenevat omas sure- preester, Olümpias aga naispreester posti peal. tagasi — kas ei võtnud siis peaaegu igast pealinna
raskejõustiku võistlusest paidelasi osa, j a
matus veetluses hing kauniduses . . . ning täna
1
Kuivõrd staadion pühatempliga seotud oli,
tunned uuesti teid õpetajatena, antiikaja gümnaa- näitavad ka Delfi Füütiasse ehitatud võistlus- hea eduga? Polnud siis kuulda veel kuulsaid
Pärnu ega Narva mehi. Võib öelda, et Paide
siumid, staadionid...
hooned: kõigepealt Apollo tempel siin kaljude käis tolajal otsekohe Tallinna ja Tartu järel.
Mispärast? Ei tea!
rühmikus, kõrgemal mäkke juba teater, kuna
Mineval aastal oli veel seltsil väike toake, kus
Künosargose staadion, mis Maratoni lahingu veel kõrgemal juba staadion omas suurejoonelikjärel kord mahutanud 11.000 kreeklast ehk kuu- kuses asunud. Siit avanenud vaade merele, sel- noored omi võimeid proovisid, kuid tänavu ei ole
lus Akadeemia, kus ööd veetnud sportlaste vägi lele rahutule ning tiigrivaiksele, kuhu vaadates juhatusliikmed harjutuskoha muretsemise heaks
1
pärast lahingut Aigospotamoi juures! Koik, kõik võisid ununeda üksi juba haavad, mida Kreeka- midagi teinud. Nad on heaks arvanud seda pa need mängu-kasv^tusväljad on armsad kuni lõp- Persiat ja teised sõjad kreeklastele kord lüüa olid rem jumala hooleks jätta, saagu noortest mis tahes. Paide noortest oleks agai võinud mitmedki
matuseni. Massiivsus, imposantne joon, kus kord ähvardanud.
esivõistlustest edukalt osa võtta. Kas on
inimsugu h a r m ^ o n i l i s e U kasvatatud, et
Siit, — tahaks ütelda, oleks võinud mõnigi Eesti
nii kaugel, et raskejõustik peab Paides välja
eeskuju anda kord tervele tulevsoole!
„väike inimlaps" omale hingesuurust leida ning aeg
surema ?
Sest kas mitte mäerünk„dele, kaljudesse- mõista filogümnastika
(filosoofia ja gümnasSeltsi juhatus j'ai vanemad raskesportlased,
ehitatud juba Pergamoni gümnaasiumid ei rääki- tika:) sügavat mõju aastatuhandetele tulevikus.
nud küllalt tähendusrikkalt nii ehituslikelt, kui
Euripiides olevat kord tähendanud: „Ei ole pange käed külge, vast isaab veel midagi korda
mõtteliselt — sisuliselt! Nimelt asusid alumi- midagi halvemat, kui atleetite sugu," kui ainu- saata! Praegu on veel seltsil noori, ärge laske
sel terrassil siin lapsepõlv, teisel, kõrgemal ter- üksi kehaline kasvatus, kunas ta teisel kohal kir- neid laiali valguda, vastasel korral on raskejõusOssman.
ra; sii olid üliõpikstel kohad, kuna hall juukselised jutanud: „Ideaalsemaks inimeseks pean seda, kes tiku päevad Paidel loetud!
üleval olid: 1-pseaeg, noorus, vanadus . . . kõik, sama käega, millega Ifigeeniat kirjutanud, omale
kõik järgnesid siin üksteisele, nagu elugi, mis olümpia võistlustel suudab pärja pähe võita". Soome — Rootsi maadlus-maavõistjärk-järguline meie sünnipäevast kuni surmatun- Ning pole ilm vast pärast seda: iganes enam näilus
nini. Kui ülal kõiki eelnimetatud terrasse ole- nud sarnaseid suurusi kehalise kasvatuse ja vaimvat olnud Demeetri tempel, tähtsa põllutöö jum .- lise talendi alal, kui Pütagoras, Sofokles jne. peetakse 27. ja 28. novembril Stokholmis. Kumlanna pühapaik. Ning kõige muu juures olid Egüptuse kunstteosed on nõrkade lihastega, naba baltki poiolt esitatakse igas kaalus kaks meest.
siinsamas kohe auditooriumid, võimlad jne., kus pehmem;., lodeva kotikesena kõhtu <sissetõmmatud,
— De Mar võitis Ameerikas Port Chesteri
õpetanud seni tuntud ning paremad inimpead.
linea alba (keskjoon) läheb reljeefselt ainult
„Füüsiline kasvatus teeb karmiks, müüdiline ülalpool naba, rind, koht, seljalihastik nõrk, kuid maratoni ajaga 2.38.30,6. Teiseks tuli Michelson
(muusika ja kaunid kunstid) pehmeks, mõlemad teisemad on kreeklaste kaunimad kujud (võrdl. 2.44.47,8 ja kolmandaks 43-aastane Bil Kennedy
üheskoos loovad soodsa kasvatussüsteemi," need huvitav töö, A. Furtwängler „Die Bedeutung der 2.52.01.
Plato „Politeiast" võetud sõnad olgu täienduseks Gymnastik in der griechischen Kunst") ja kunst.
— Jack Sharkey, kes hiljuti võitis Harry
veel kõigele eelnimet_tule.
Kuid surid ka jumalasarnased kreeklased Willsi, olevat New Yorgi poksikomisjonilt loa
Ning miks siis veel imestada, teades viimast, ning endistele rusudele kerkis uus maailm... Küll saanud Gene Tunneyd välja kutsuda matshiks
kuivõrd võrratu rõõmuga vaatleb täna iga tõsi- kannavad veel kaua Herodotese järele oma ilusta- tiitli peale.
sem kehaharrastaja antiikaja skulpturtöid, nii ma mehele nad ohvreid hauale (Filippos Kroto— William Tilden kavatseb paljude tennisesuurima naudinguga Polüktetese, Mürooni, Prak- nist), kuid juba ammu on kustunud tuli ta tänasitelese ning Lüsippose kunstitöid. Ei räägi need päeva kalmult... Küll mäletab ajalugu veel Ko- meeste eeskujul elukutseliseks hakata. Enne takettaheitjad, Hermesed jne., siin üksi oma* ke-robost (776. a. enne Kr. Olümpiaadi võitjat) ehk hab t a aga meistritiitli prantslaselt Lacoste'ilt
haga, vaid samal ajal ka vaimuga, — nii lõpmatu Euhidast, kes Delfist Ateenasse püha tuld tuues tagasi võita:.
palju ilma. sõnadeta, kuid nii tuttavalt, kuulda- viimase varemetele kohusetruult surnuna kaj
— Jaok Dempsey on uuesti oma treeninguga
valt, meeldivalt. J a kui me nüüd küsiksime, maha langes, kuid kõik seda on ju vähe, kus ju alustanud ja loodab kolme kuu pärast hOgevormidj pakkuda võiks me tänapäeva inimkeha kuns- vaikimas keel,, milline Homerose meisterteostest mis olla. Ta lubab kõiki vastaseid vastu võtta ja
tile, siis vastaksime ehk erapooletult võttes: kõlanud...
mitte enam rõhku raha teenimise peale panna,
ainult tohletanud liha:smas:i ehk kohviku-publiku
Ainult mõnikord võtad veel kätte teose, mil- vaid kui tarvis ka juure maksta. Tunneyga tahab
kehastatud ajujalgade karrikatuure.
line hingesse omal ajal jälgi on jätnud, kas liiase ta kindlasti revanshi pidada ja ütleb, et tema
Peaks häbi olema1 isenesele juba end sarna- ehk Odüsseia, ning loed kadunuist, keda enam teistkordseks võitmiseks Tunney juba palju suusena tunda! — Kuid vist viimase arusaamisega pole maa peäl, kuid kelle l a u l i k u t a e v a s e d remat vormi peab näitama kui Filadelfias.
ei näi meie inimesed just ruttavat. Olümpia võit h ä ä l e d
sul tungivad
,s ü d tai m e s s e
— Lõuna-Ameerika jalgpalli esivõistlustel
oli vanaaja inimesel aga suuremaks õnneks ning (Odüsseia I, 328).
seisab Argentiina tabelis esikohal, kuigi tai Uruet kätte seda saada, selleks leiame kõiki tarviDr. H. J .
guaylt 2:0 lüüa sai. Paraguay võitis Boliiviat
likkusi vahendisi nii staadionides kui ka gümnaasiumides.
Võimlemine, õlidega end võidmine,
Rigoulot Viinis.
massaash, eLiothesion (ruum, kus naha eest
gümnaasiumi hoolekogu kulul hoolt kanti), lutron
Suurmeister parandas kõigepealt enese pa(külm ujumisbassin), kapnisteerion (soe supelusruum, ilmus hiljem) jne., jne., — kõik oli siin remaga rebimise rekordi 105 kg. pealt 107 kg.
olema;, kõik kohal. Ent siiski igatsust antiikaja peale. Kahega ei suutnud ta 121 kg. üles rebida,
kuid raskuse suurendamisel 125 kg. peale, jäi see
järele on tunda meilgi tänapäev!
Ameerika ehitab juba antiikstiilseid templeid, tal esimese korraga üles. Kahega tõukas ta 150,
ta korraldab katmata laste iludusnäitusi, ta tant- 160 ja 165 kg. 171 kg. ei õnnestunud tal.
Kergekaalus pani paremaga rebimises aussib vanaaja vaasidele fikseeritud kujude järel,
korraldab tantsukoole, kus rütmiliseks võimlemi- terlane Haas ilmarekordi 80 kg. ja vasakuga tõuseks sü temaatiliselt ette valmistatakse 4- kuni 8- kes 107 kg., mis mitte üksi kergekaalu ilmareaast. tütarLpsi ja poegkpsi (Ethel Morgani kool kord ei ole, vaid suurem on kõigi teiste kaalude
Chicagos), siis annaks see vist küll küllalt meile ilmarekordide;t (raskekaalus on see 101 kg.).
Teisel võistluseõhtul parandas Rigoulot oma
selleVs, et öelda võime, et kehakultuuriliselt me
sii ki viimasel ajal just ed.si näime liikuvat. rekordi vasakuga rebimises 96,5 kg. peale, rebis
Kuid vähe oleks sellest ide alist, mida Ameerika paremaga 100 kg., rebis kahega 130 kg. ja tõuomale tänapäev ülesseadnud, nimelt kätte saada kas kahega 165 kg., mille juures t a oma käe viiludust ja jõudu — kallisteeniat — Euroopas on gastas ja edasi ei saanud enam teha. Austerlane
soliidsed kehalise kasvatuse ülikoolid ellu vir- Stadler pani sulgkaalus kaks ilmarekordi, rebigunud, kehaka svatuslised seadused riikliselt sun- des paremaga 74 6 kg. ja tõugates kahega 120,2
duslikkudena kõigile kodanikkudele kuni teata- kg. Austria rekordi paremaga rebimises raskekaalus tõstis Leppelt 94,6 kg. peale.
va eluaastani läbiviidud jne.
Kuid siiski antiikaja kallokagaatiani (ilu ja
headu.) on meil palju veel teha!
Esimesed poksivõistlused
J a meie peame tunnistama, et seal, kus klassilisel ajal surematud jumalad said antropomor- korraldas Helsingi poksiklubi läinud nädalal.
filisteks (inimsarnasteks) ja argipäevsed inimesed Võistluste suurim üllatus mees oli noor täht O.
said jumakdlmelisteks, — millele võlgneb antiik- Kcschkin, kes E. Johanssoni lõi k. o. juba esimeaeg viimases suhtes just kehalise kasvatusele, sel minutil ja Hagelbergi võitis punktidega. Suumis oli üldkultuuriga ühistatud, sellele, missu- resti olevat edenenud Hellström, kes ka pikemaks
gust me oma keele sõnaga nimetame kehakultuu- ja tugevamaks on kasvanud.
rik:. Ma ütleksin veel rohkem, et staadion sai
Kärbeskaalus — 1. E. Sonntag; 2. N. Strömpühakojaks ja tempel sai sta-dioniks!...
berg. Kukk-kaalus — 1. E. Nikkanen; 2. O. Sten„Kes tohiks aga tänapäev," küsib prof. Dr. frfröm. Sulgkaal — 1. Y. Silvennoinen; 2. U. SuJuukseloikaja — Coiffeur
phil. Schmid-Burgk (Geschichte und Entwicklung melius; 3. M. Varjonen. Kergekaal — 1. K.
der studentischen Leibesübungen), „ehitada spor- Strömberg; 2. O. Borg; 3. Y. Helen. Kerge-keskdivälja jne. kiriku juure, siin ühtlustada kirikut kaal — 1. J . Hellström; 2. L. Palmu; 3. S. Blcmstaadioniga, see osutuks küll kiriku profaneeri- gren. Keskkaal — l . O . Koschkin; 2. R. HagelTallinn, L a i t ä n a v T.
jaks.. . Olümpias aga olid siin Altis kui staai- berg; 3. T. Tirinen. Poolraskekaal — 1. T. Ström;
R e v a i , B r e i t s t r a s s e T,
dion ühte ehitatud just Kronosharja lamedale la- 2. H. Ves erberg. Raskekaal — 1. .B Holm.
Telefon 20-12.
gendikule." Ning lugupeetud klassik:, aj ai eritead— Landoni linnameeskond lõi Brüsseli jalglane väljendab edasi oma pahameelt, kui kõige pallis 4:2.
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Noore jalgpalligeneratsiooni arengust hooajal.
1926. a. hooajal valitses väikeseltsides edukuse tendents, kuid suuremaks edasiarenguks on vaja rohkem teadliku mängu omandamist.
Ajaratta peatamatul vuhisemisel ja
elu raugematus tempos edasirühil vaheldub alaliselt suvi talvega, kõrvetav päikesepaiste käreda pakasega ja hooaeg
hooajaga. Kui pehme lumevaip spordiväljaa okupeerinud, tärkavad uuesti ellu
teised spordialad, kuid vahepealne ootuse
periood lubab korraks ka tagasivaateid
möödunule heita ja algab üldiste hooaja
saldode väljaviimine.
Põhjamaade külm kliima ei jäta ka
oma pitsatit me jalgpallile surumast, ja
momendil, kus Lääne-Euroopas veel tuliseid matshe peetakse, viskavad Eesti
jalgpallirüütlid oma varustuse nurka ja
küdeva ahju praksatustel lasevad nad
unistades möödunud heitlusi oma vaimusilmade ees filmma läbi vvuriseda. Siin
tahaks E. Spordileht abi pakkuda.
Jalgpall sammub meil siiski evolutsiooni rada. Kui ei taha seda näidata arvud, siis garanteerib seda vähemalt
noorte võrsumine. See ongi just rõõmustavamaks nähtuseks, sest järgnevate aastate edukuseks valmib tugev reserv. Ja
selle noore jalgpalligeneratsiooni hulka
kuuluvatele Tallinna väikeseltsidele on
käesolevad read pühendatud.
Kahtlemata on kaaluvamaks pandiks
väikeseltside edenemisele nende omavaheline organiseerumine, mis aluse leidis ju
1925. a. hooaja lõpul karikavõistlustelt.
Seega oli kindel kontakt loodud ja kuigi
veel käesoleva hooaja keskel tuli kannatada mõnitusi väikeseltside mänguvõime
üle, tõendas lõppenud hooaeg ise nende
ekslikkust. Ei saa vahele jätta üht piltlikku sündmustikku: teatavasti kaotas
väikeseltside välkturniiril Võitleja Florale,
kuid juba suurseltside väiketurniiril võitis sama Võitleja Kalevit ja pidas hästi
vastu finaali Spordiga. Siit kerkibki keelele küsimus: kus lõpeb me jalgpalli teine
klass ja kust algab esimene? Ja kuigi
kumbalgi korral ka tugevasti juhuslikkusega võiks arvestada, jääb siiski tõsi
tõeks. Kui kohutava kaotuse asemel
Rootsile, me teda kas või juhuslikult 1:0
võitnud oleks, oleks ta ikkagi võit olnud.
Väikeseltside arenemises jääb ikkagi huvitavaks küljeks treeningu väljade
puudumine, sest peale Merkuri ei oma
ükski väikeseltsidest, ei Edu, Võitleja,
Flora,
Makkabi,
Olümpia,
Vitjas,
ÜENÜTO ega riig. spordiring sarnast.
Ja see kapsaaedades mängimine suursugustabki asja ja näitab, et heal tahtmisel pole ükski mägi ülepääsematu. Ainult ses tempos edasi rühkida ja tulevastel olümpiaadidel võib Eesti lipp ka jalgpalliväljadel võidukalt lehvida!
Väikeseltsid alustasid hooaja karikavõistlustega, kus võrdlemisi kergelt
seitsmest meeskonnast Võitleja teistkordse
võitjana karika jäädavalt omandas. Finaalis lõi ta Edu 4:0, kuna poolfinaalis Flora
sama resultaadiga leppima pidi. Edu lõi
poolfinaalis ägeda mängu järel Olümpiat
6:4, kuna Makkabi viimasele 0:10 purunenud oli.
Tallinna ringkonna esivõistlused läksid palju tasavägisemalt ja täis üllatusi,
millele alguse pani Edu, lüües Merkuri
3:2. Võitleja suutis siiski oma meistrinime kinni hoida, kuigi ka ainult õnn
teda aitas võitudes Olümpia üle 3:2 ja
Floraga 2:1 finaalis. Kuid ühtlasi tuli
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Võitleja ka ringkondade meistrite vahelistel võistlustel võitjaks, mida kroonis
pääs 1. klassi.
Esimese välkturniiri Eestis (Türi
Spordiringi tunnipikkuste
matshidega
välkturniiri ei saa sellena võtta) korraldas
Flora Eesti esivõistluste vahel. Laialdast
huvi äratanud turniiri võitis Merkur, lüües
finaalis Florat 5:1, kuna Võitleja 1.
klassi meeskonnana juba eelringil Florale
0:2 kapituleeris. Välkturniir oli ühtlasi
kenaks paraadiks väikeseltside mänguvõimele, kus konstateerida võis, et noortel
küllaldaselt kiirust, kuid taktilist lihvi
tarvis.
,v=>s •
Hilissügisel peeti veel kolmandad karikavõistlused, kus favoriidina tähelepanu
äratas Vitjas, kes vahepeal taktiliselt tugevat lihvi oli saanuid- oma treenerilt.
Kahjuks tuli aga lumi varem maha, katkestades võistlused poolfinaalides. Ennem
olid aga läbi mänginud: Merkur —
ÜENÜTO 5:1, Vitjas — Olümpia 2:0,
Merkur — Edu 3:3 ja Vitjas — Flora 3:1.
Laiaulatuslisemaks kõigist tuleb aga
võtta väikeseltside
koondusmeeskonna
Läti reisi augustis, mis oli noorte jalgpallirüütlite esimeseks
vikingkäiguks.
Tallinna 2. meeskonda esitades, kaotas
ta küll esimese linnavõistluse füüsiliselt
tugevalt eesolevale Riia 2-le 3:4 (3:2),
kuid mängis teisel päeval peaaegu sama
koosseisu vastu, kuigi Makkabi •— Union
koonduse maski all, 3:3. Edasi läks reis
Liibavisse, kus linnavõistlus jättis 0:0,
aga järgmisel päeval kohalikku Olimpi j at
2:0 võideti. See oli üldiseks üllatuseks
ja väikeseltside heledamaks päevaks. Oli
ju Olimpi ja alles hiljuti Kalevit 3:2 löönud ja oma enamuses Läti rahvusmeeskonda esitanud võidus Leedu üle. Koondusmeeskonna mäng oli aga äärmiselt
tahtejõuline ja intelligentne, millega ta
isegi Läti publiku poolehoiu võitis.
See oli kokkuvõtlikult kuiv statistiline
materjal hooaja heitlustest, millele veel
juure lisada, et tagasi jõudes Lätist väikeseltside koondus treeningpartneriks oli
rahvusmeeskonnale ja Tallinnat esitas
linnavõistlustel provintslinnadega,
kus
Narva 2:2 ja Pärnuga 3:3 mängiti ja
Tartut 6:0 kostitati. Juure võttes veel
sõprusmatshid. on väikeseltsid umbes sada
võistlust pidanud.
Lõpuks pole vast üleliigne peatuda
lühikeselt üksikult meeskondade mänguvõimete juures:
Objektiivselt võetuna tuleb väikeseltsides möödunud hooaja kohta edukuse mõttes esikoht Võitlejale anda. Meeskond on
püsinud kindlas vormis ja kavakindlal
tööl, 4 korda järjest ringkonna võitjaks
tulnud ja sihi — 1. klassi pääsemise saavutanud. Võitleja omab kandvamad jõud
kaitses ja poolkaitses, kuid edurivi tarvitab suuremat kiirust, kuigi hooaeg tal
väravaterikkana möödus. Siin tuleb tal
tublisti õppust võtta, et 1. klassis end
vee peal hoida. 19 peetud võistlusest on
ta kaotanud 5 ja viigistanud ühe väravatega 40:28. Suuremad väravakütid Rääks
12 ja Vinkelberg 11 väravaga.
Taktiliselt paremate meeskondadena
on eesõigustatud Merkur ja Vitjas. Merkuril tuleb tähelepanu pöörata peaasjalikult ääretormajate ja -poolkaitsjate paran-

damisele, kuna väravas Leithammel ja
edurivis Fischerid paremate meestena
kvalifitseerunud. K. Fischer on lubavam
„star" rahvusmeeskonda. Vitjasel on
läbilõikes võrdvõimelised mehed.
Flora omab kiire edurivi, kuid kaitsetöös leidub silumist vajavaid auke.
Edu langes oma heast vormist hooaja
keskel küll vähe tagasi, kuid on suurema
tahtejõuga noor meeskond, kus silmapaistvam vasakäär Reintam. Poolkaitse
tarvitab kindlustamist.
Olümpiale on vajalik suurem üksmeel,
selle puududes on muidu mängu võimas
meeskond leppima pidanud teenimata kaotustega. Poolkaitse ja edurivi paremtiib
tunduvad nõrgemate osadena meeskonnast, kuna kaitse väravavahiga laitmatud.
Makkabit paraliseerib kartus oma
väljapaistva väravavahi Meiertali puududes võistlustesse minna. Siin tuleb vasturohtu leida, muidu võib mängulustikas
meeskond arenemisel kängu jääda.
ÜENÜTO tarvitab edaspidiseks eduks
tugevat ümberseadlust meeskonnas ja
kõige rohkem väikeseltsidest taktilist õppust. Sama võib öelda ka riigiteenijate
meeskonna kohta, kus ainult väravavaht
laitmatuna püsib.
Üldiselt on aga kõigil meeskondadel
puudus teadlikumast mängust ja nad
peaksid ühiselt ühe treeneri käpa alla
minema, muidu ei vii tahtejõud ja kiirus
üksinda kuigi kaugele. Siin tuleb veel
kord ka meele tuletada keskliidu lubadust
järgneva hooaja algul staadioni juures
treeningu väljad korda seada ja väikeseltsidele hea treener anda. Kuid ka väikeseltsid ise peaksid samuti täie hoole pühendama neile alluvate noorte sportlisele
kasvatusele, sest noortes on tulevik!
— gla.

Ä.

Marlcovifscž)

Viru tän. 15. Tallinn, kõneir.
Kõige suurem valiU
Jce asju spordi -

26-52.

väärtusfflcauhindadeks.

V. s. Spordi maadlusvõistlused.
(2. Ihk. järg.)
dab Maripuu vähepakkuvas matshis paremusega.
L o o käsi ähvardab Mahoniga maadeldes õige täbarasti käia. Kokku minnes lendab ta kohe puusaheitele ja jääb parterisse. Ta ajab enese püsti,
kuid satub nupuvõttele, viskleb ja vaevleb tükk
eega ühel õlal. Uuesti püsti saades heidab Mahoni lindeni, kuid jääb ise alla sirukile lamama.
Aega oli kulunud 6.10. K r a h n b e r g lööb
Voitka 6.54 nupust, kuna Pohla 2. sama mehe üle
paremuse saab. K r a h n b e r g võidab Mahoni
12.30.
1. Loo, Sport; 2. Kraanberg, Sport; 3. Mahoni, Sport.
Raskekaal omandab võrratu elavuse „Raipla
karu", Kialtmanni, esinemise tõttu, kes ääretu
jõurikas mehepurakas, kuid vähese treeninguga.
Harilikult sütib mehe energia sedavõrd põlema,
et iga matsh kipub vägisi kakeluseas muutuma,
toolid ümberringi purunevad, näiteseimad vanguvad, orkestril marsh vapramatel helidel katkeb
meeste kaelaisadamise kartusel ja muud imet sünnib. Kogu meeleheitlikkude katsete peale vaatamata, peab mees Pohlale ja Teearule paremusvõitude näol alla1 vanduma. Rähk, Kalev, kes kogult natuke väike raskekaalu jaoks, kaotab Kaltmannile 16.10 ja Teearule 13.30.
Debüteeriv
Jants, Sport, saab kaotused Teearult ja Pohlalt,
vastavalt 0.55 ja 2.55. Lõpumatshis paneb Pohla
oma paremuse Teearu üle maksma.
1. Pohlai, Sport; 2. Teearu, Sport; 3. Kaltmann, Sport.
E. Raduse auhinna1 peäle maadlevad lisaks
liOo ja Kusnets.
Kusnetsil puudub nähtavasti
huvi auhinna võitmiseks — ta> heidab lindeni
(võte, mida ta muidu kunagi ei tee) ja laskub
iaeglaselt vastase all selili. Aega kulus 3.30.
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Valga kiri
Valga on olnud seni sportliselt vähearene- ma vahest 15:10, kuid Valga tõstjatel ebaõnnesnud linn. Ühelgi spordialal, välja arvatud tõst- tus. Nimelt tegid tõstjad tõsted liig aeglaselt,
mine, pele suudetud tõusta teiste kodumaa linna- mille tõttu kohtunik neid mitie puhtaks ei pidade tasapinnani. Sportlisele arengule on olnud nud ja tõsted tühistas vastaspoole kasuks. Valga
suureks takistuseks elujõulise spordiseltsi puudu- surujad ei saanud tegevusse astudagi. Kohtunimine. On olnud küll mitmeid seltse, kuid kõik su- kuna Karro ei olnud täpne, jättes tartlaste vead
rid välja. Hiljuti asutatud Valgai spordiklubilt ta- tihti märkimata. Kenasti tõstis tartlastest Mägi,
haks loota, et t a kavakindlamalt tegutseks ja kuna teised <olid ebakindlad. Surujatest- ei paistasja liikuma paneks.
nud keegi silma. Korvpallis ilmusid koosseisud:
Üks spordiala on aga käesoleval aastal Val- T a r t u — kaitse: Voitk II ja Mällo I; edurivi:
gas tõusma hakanud ja nimelt käsipall. Käesole- Niggol, Pedajas f ja Voitk I. V a l g a : — kaitse:
va aasta kevadel korraldas Tartu NMKÜ ins- Noorkõiv, Jurevi sh; edurivi — Kõiv, Puustus ja
truktor hr H. Niiler nädalalised käsipalli kursu- Rästas.
sed Valgas, kusjuures soovitas asutada: kohalikku
Kohe algminutitest peale algab Valga suure
Kristlikku Ühingut, kes hakkaks harrastama esi- kiirusega, mis kohtunikul isegi jälgimise raskeks
algselt käsipalli. Hra Niileri algatusel asutati teeb, millest ka sagedased kohtuniku paolt tehKristlik Ühing ja selle juure spordiklubi, kes al- tud vead. Kombinatsioonid arenevad ladusalt ja
gas kohe energilist tegevust. Spordiklubi esi- visked õnnestuvad, mille tagajärjel Valga juhib
mehe, kohaliku poegi. gümn. võimlemisõpetaja juba niõnepunktilise ülekaaluga. Valga on kohati
hra Loor'i energilisel algatusel korraldati lühikese nii üleolev, et tartlased peavad passiivseteks
aja jooksul võimla ja muretseti abinõud, millega pealtvaatajateks jääma, mille ajal Petta teeb
algas kibe treening. Nädalas oli kohati viis tree- korraldusi ja annab käske. Poolaeg lõpeb Valga
ningupäeva, iga päev kaks-kolm 'tundi, mida veel eduks 26:17. Teisel poolajal cn jälle valgalased
nädalapäevad juhatas Niiler.
peremehed, ainult lõpu 7—8 minutit tunduvad
Esimene tuleproov oli maikuul Tartu NMKÜ- Tartu ülekaalu all mööduvat ning poolaeg lõpeb
ga, kus Valga kaotas võrgus „nulliga" ja korvis 13:12 Tartu kasuks. Sellega üldtagajärg 38:30
61:8. Tartu esines seekord koosseisus: Niiler, Valga võiduks. Valga võit oli teenitud ja vaheJakobson, Pedajas, Roht, Kitsing, Voitk II ja kord oleks võinud olla suuremgi veel Valga kaMällo I. Sellele järgnes võistlus Tartu seminari- suks, kui mitte vahekohtunik Normann poleks
ga, kellele jälle kaotati võrgus 2:0 (15:4, 15:0) ja pead kaotanud ja „kuuenda mehena" kaasa mänkorvis juba 31:22.
ginud. Publiku pahameel oli suur vahekohtuniku
Juunikuul, väljasõidul Pärnu, saavutas Valga vastu, kui see tartlaste jämedaid vigu läbi lasi
esimese võidu ja nimelt Pärnu ühisgümnaasiumi ja valgalaste iga väiksema märkis. Valga suuriüle võrgus 2:1 ja korvis 16:10. Valga koosseis mad „ässad" 'olid Rästas ja Puustus, kes ületasid
oli: Gutmann, Noorkõiv, Kõiv, Jurevitsh, Povits, Tartu kuulsusi oma mänguga. Neid kahte võib
Puustus. Sügisel on aga Kristliku Ühingu mees- pidada juba esimese klassi jõududeks, kes võivad
kond tõusnud õige löögivõimsaks. Suuremad löö- esineda meie 1-se klassi meeskondades. Tartlasgimehed on Puustus ja Rästas. Puustus, kes füü- test olid head Voitk I ja Mällo. Petta ei saanud
H. K.
siliselt ja kasvult tugev, on õige heaks surujaks suuremat korda saata.
saanud, kelle pomme mitte nii hõlpsr.sti keegi ei
Teiselt poolt kirjutab viimase võistluse kohta
pea. Rästas on ka tubli suruja ja neid mõlemaid E. Spordilehe kaastööline „Har" muu seas: Ei saa
võib võrrelda Tartu paremate surujatega. Täna- nimetamata jätta mõne Valga mängija ebasportvune koosseis on järgmine võrgus: surujad — list ülalpidamist ja publiku lubamatuid märkusi
Puustus, Rästas, Noorkõiv, tõstjad: Kõiv, Gut- (ka õrnemasoo, poolt) vahekohtuniku arvel, mida
mann, Lõhmus, Korvis: kaitse — Noorkõiv, Ju- aga korraldajad nähtava heameelega pooldavat
revitsh; edurivi: Kõiv, Puustus, Rästas.
näisid.
Märkida tuleb ka külaliste mitterahuldavat
Sügishooaja avamine sündis võistlusega Võru-Valga koonduste vahel. Vaatamata Kellele, et vastuvõttu Valga NMKÜ poolt, eriti öökorteri
Võru meeskonnas mängisid kaasa Silvester ja suhtes, mille tõttu Tartu mängijad olid sunnitud
Neudorf, võitsid valgalased võrgus 2:1 ja korvis öö mööda saatma magamata, mis mängu peale
38:8 (24:0). Teisena sai peksa juba Tartu semi- ema mõju avaldamata ei jätnud.
nar korvis 20:16 (12:8) ja ainult hea. õnnega
võitis ta võrgus 2 : 1 . Suursündmuseks kujunes
Valgas 7. november s. a., kus Tartu Treffner sai
lüüa ja pealegi oma parimas koosseisus.
Teie lugupeetud lehe 41. numbris ilmus peal6. nov. õhtul saabus Valka käsipalli „keiser- kirja all „Käsipall Valgas" väike arvustus, mis
linnasit" Tartust Treffneri meeskond. Kuna järg- osalt tõele ei vasta. Esiteks ütles Tartu õp. semimisel hommikul nendele järgnesid veel Karro, nari naiskond korvpalli mängust ära, sest et nad
Normann ja Niggol. Õhtul sõitnud mehed lõbus- seda mängu väga vähe 'olevat harjutanud. Valga
tasid end maskeraadil ja eriti „Pikk Petta" näis naiskonna soovil, kes tähendatud mängu vähe
rohkem harrastanud, lepiti kokku sõprusmänguolevat õnnelik, sest temal vedas õrnemasooga.
Võistluses tulid nad võrgus puhtalt võitjaks, ga esineda, mida publik naljanumbrina võttis.
game'idega 15:2 ja 15:4. Tagajärg ei vas>'a jõu- Nii ei võinud lõpunumber eelmist tõsist naudindude vahekorrale, palju enam oleks pidanud ole- gut sugugi rikkuda, nagu arvustaja tähendab.

Teiseks ei saa mängus ettetulnud väikseid
korratüsi sugugi vahekohtuniku arvele kirjutada,
vaid need olid vilumata mängust tingitud. Õigemini oleks vahekohtuniku asemel treener pidanud
tegutsema.
Kolmandaks ei vasta tõele, et naised täiesti
väsinud olid, sest Tartu
naiskond harrastas peale
korvpalli lõppemist ll/> tundi Valga meeskonnaga sõprusmängu võrkpallis, mida täiesti väsinud
naised teha poleks suutnud.
Lugupidamisega G. Loor,
Valga poegi. gümn. võiml.-õpet.
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Tallinn,
Narva maani. nr. lO.
Telef. 2 3 - 0 0 .

! Soovitab suures valiku» :
Kelgud Igas suuruses,
unud,
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suusasaapad,
i õ u k e k e l g u ü,
j ä ä p a l l i "varustus,
spordikamsuniS.
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Urheil u t a r peita
Helsingis.
Soovitab kuulsaid suuski
Telemark,
Turist,
Ideal
ja kõiki tarvisminevaid talispordi abinõusid.
Saadaval

Tallinnas, O-tL E S T O ,
Tallinn, Pikk t. 47.
Tartns, E . V . J Ü R G E N S ,

Cafe

j „Marcelle" j
32

Raekojaplats,

Sž

k õ n e t r a a t 30-50.

gM~

8 | Iga päev kella 5—7

W

H Five o'clock ; 1
H tea dancing ;,
5

Wti

Tallinn, Pikk täil. 47,
Telefon 10-02,

••
S^J

Soovitab talispordi hooajaks

ja õhtul kella 9. peale

suur kabaree programm ja t a n t s .
gg
Sj?
2T

MMngib

originaal

„Blue

Star

Barad66.

P. S. Sportlastele iga päev, peale laupäevade ja pühapäevade,
iga Eesti spordiseltsi liikmekaardi ettenäitamisel 20% hinnaalandust.

Sg
S

suuski,
kelkusid,
liuraudu,
jääpalli t a r b e i d
ja kõiki muid spordiabinõusid parimatest
kodu- ja väljamaa tehastest.
Ladus suuremal arvul spordikirjandust.

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

Väljaandja Eesti spordi keskliit.
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