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A Magyar Olympiai Bizottság végrehajtó 
bizottsági ülése március 26 án lesz.

Bouin, a franciák fenomenális hosszú- 
távfutója i n d u l h a t  a stockholmi olym- 
piádon. meri ..a -svéd olyrnpiai b zptíság^ 
hosszas tárgyalás után elfogadta a franciák 
magyarázatát a professzionistái vádra vp- 
natkozólag.

Az Olympiaden a vivó-csapatversenyben 
tisztek aligha fognak résztvehetni. Bár a 
magyar, osztrák és cseh csapatok főerős
ségei tisztek, a hadügy és honvédelmi mi
niszter azonban nem fogja megengedni, 
hogy egy hadsereg tisztjei egymás ellen 
küzdjenek. Ezzel mi Bertyt vesztenénk, de 
még érzékenyebb volna az engedély meg
tagadása az osztrákokra nézve, mert akkor 
Verderber és Cveíko hiányoznának csapat- 
jukból. Az egyéni versenyen azonban a 
tisztek feltétlenül részt vehetnek.

A némát ath’etikai Szövetség olympiai alapjára 
eddig 2621 márka folyt be.

Csehország — mint Prágából értesü
lünk — semmi szín alatt sem akar Ausz
tria fenhatósága alatt indulni az olympiá- 
don, hanem mint teljesen önálló nemzet 
szerelne szerepelni. Erre vonatkozólag — 
állítólag — kedvező kilátásai vannak(P).

A német úszó szövetség Aibocsájtotta már az 
olympiádra küldendő úszók training szabályzatát. A 
szabályok meglehetősen tulszigoruak és ugyancsak 
nagy megpróbáltatásnak teszik ki a jelölteket. Ez 
is bizonyltja, hogy a németek mennyire komolyan 
veszik úszóiknak az olympiádon való szereplését. 
Ezideig önkéntes adományokból 1200 márka gyűlt 
egybe az úszók kiküldetési költségeire.

A svéd olympiai bizottság az általános 
kívánságnak engedve elhatározta, hogy a 
stadion északi részén még egy külön pót
tribünt is építtet.

A görög trónörökös, akiről köztudomású, hogy 
a sportnak lelkes barátja, az olympiád idejére Stock
holmba utazik. Ugyancsak ezt teszi a német trón
örökös is és mindketten a svéd trónörökös lakosz
tályában fognak lakni.

Az olympiai evezős versenyekre eddig 
a kővetkező nemzetek adták le nevezései
ket: Ausztrália. Belgium, Csehország, Dá
nia. Finnország, Franciaország, Magyaror
szág, Németország és Norvégia.

Franciaország az olympiádra 200 versenyzőt 
küld ki és pedig 14 tornászt, 15 vivőt, 16 evezőst,
6 vitorlázót, 12 vadászt, 12 céllövőt, 12 kerékpárost 
és 70 versenyzőt az egyéb sportnemekre.

Az osztrák olympiai próbaverseny birkózás
ban május 18-án lesz Bécsben.

Az orosz kiküldöttek száma meg fogja 
haladni a 220-at. A bizottság elhatározta, 
hogy egy hajót bérel ki a versenyzők szál
lítására, amely egyúttal lakásul is fog szol
gálni.

A finn kérdést is elintézték már és 
pedig olyképen, hogy a finn versenyzők a 
megnyitási fölvonulásnál az oroszok mö
gött helyezkednek el, külön zászlót nem 
visznek és csupán egy pajzs által tüntetik 
föl külön nemzetiségüket.

A német olympiai birkózó próba verseny má
jus 12-én lesz Frankfurt a M.-ban.
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A svéd olympiai bizottság Berlinben 
Unter den Linden 22/23 sz. alatt irodát 
nyitott, amely készséggel szolgál minden
nemű felvilágosítással. Ugyanitt lakás és a 
stadionba szóló belépő jegy is előjegyez
hető.

Az olympiai kerékpár verseny „a Mälar 
tó körül“ julius 7-én lesz. A svéd bizott
ság már kibocsátottá részletes pro pozícióit, 
amelyekből a következőket tudtuk meg : 
■A verseny a Nemzetközi Kerékpáros Szö
vetség J 1907-ben hozott szabályai szerint 
rendeztetik. Nevezési zárlata junius 7. Részt- 
vehejnek ázök az amaléurök, akik a Nem
zetközi Szövetségtől yagv annak valamely 
fiók szövetségétől hiteles igazolványt kaptak. 
Ez az igazolvány a nevezéshez mellék
lendő. A verseny egyéni és csapat verseny- 
Nemzetenkint csak 12 résztvevő indulhat. 
A csapat versenyben a négy legjobb szá
mit nemzeti csapat gyanánt és ezek ossz 
ideje adja a részvevő nemzet eredményét.

A start julius 7-én hajnali 2 órakor 
(szombat és vasárnap között) lesz és a 
Mälar tó körüli országúton folyik le, mely
nek távolsága 316-835 kilométer. A start
hely Stockholmtól vasúton 1 0  percnyire 
van.

Felhívjuk olvasóink figyelmét a 9-ik ol
dalön levő pályázatunkra.

Rugby mérkőzés lesz április 10-én és 
11-én egyik népszerű lapunk, az „Az Est“ 
rendezésében a millenáris illetve az üllői-uti 
pályán. A játékot 36 előkelő angol ur fogja 
bemutatni, akik nagy ambícióval készülnek 
a premierre, mert boszankodnak azon, hogy 
az ő nemzeti játékukat, mely szerintük szebb 
az association footballnál és távolról sem 
hasonlítható az Amerikában rugbynek neve
zett vad dulakodásokhoz, a kontinensen 
olyan nehezen akarják befogadni.

A büntető törvényszék a múlt hét folya
mán egy football játékost, Katz Ábrahámot, 
életveszélyes játék miatt 160 korona fő és 
40 korona mellék pénzbüntetésre és behajt- 
hatlanság esetén 10 napi fogházra Ítélt. A 
törvényszék ez ügyben kihallgatta Kárpáti 
Bélát, a MLSz elnökét is. Katz büntetésének 
kiszabásánál súlyosbító körülménynek vette 
a törvényszék, hogy az ILSz által . örökre 
kitiltott játékos. Az ítélet mindenesetre érde
kes és precedensül szolgál, mert eddig erre 
Magyarországon még példa nem volt, mig 
Németországban már volt ilyen bírósági Íté
let. A törvényszéknek ezen ítélkezését csak 
helyeselhetjük, mert igy az életveszélyes, 
durva játékosok nemcsak a Labdarugó Szö
vetségtől kapják meg méltó büntetésüket.

A Pécsi Aihletikai Club football vezetője 
Préger Ödön lett (Höfler gyár), mert Dombo/áry 
Ödön al eddigi íoüball intéző a múlt hé:en vég
leges tartózkodásra Zágrábba utazott.

A francia—olasz mérkőzés, mely múlt 
héten folyt le Turinban, óriási érdeklődést 
keltett Olaszországban. A mérkőzést rekord 
számba menő 1 2 0 0 0  főnyi közönség nézte 
végig. Az olaszok erősen bíztak, hogy győzni 
fognak és a mérkőzés lefolyása jogosulttá 
tette az előlegezett bizalmat, mert a vezető 
gólt mindig az olaszok érték el. A franciák 
határozottan szerencsével operáltak, mert az
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első félidő 44. percében egyenlifettek ki 
2 : 2-re s a győztes gólt is (4 :  3 volt a 
végeredmény) kevéssel a befejezés előtt lőtte 
Maes, a holland származású kiváló közép
csatár, ami annál is inkább fájhatott az ola
szoknak; mert Maes csak az utolsó pillanat
ban kapott a katonai hatóságtól szabadságot 
az elutazásra.

A Postatakarékpénztár! SE csapata va
sárnap mérkőzött volna: Zágrábban, de az 
ottani nagy esőzések folytán későbbi termi
nusban állapodtak meg. A mostani pálya 
anyagos talaja — a gyakori esőzések miatt 

a mérkőzések javarészének megtartását 
akadályozza, ami azonban még csak 2—3 
hétig tart, mert az uj pálya a jövő hóban 
biztosan megnyílik.

Nagyon kapósak a MLSz vasúd igazolványai.
K linössn a vidékek kérik fö'ö^ számmal, a szö
vetség azonban canján bánik velük, nehogy v.ssza- 
éles esetén a nehezen s'erzett kedvezményt esetleg ' 
elveszít e.

Zágráb város bajnoksága. Zágrábban 
sport szövetség van alakulóban, mely a foot- 
ballra ez év őszén kiírja Zágráb város baj
nokságát, melyben 5 egyesület csapata vesz 
részt. Ä későbbi évek folyamán e tervet egész 
Horvátországra akarják kiterjeszteni.

Az ESC —ETC tavaszi bajnoki mérkőzése előre 
láthatólag az intéző bizottság elé fog kerülni, mert 
mind a két egylet magának vindikálja a pályaválasz
tási jogot. Az ESC jegelődje ugyanis, a Litographia 
FC, miként Ézsiu az elsőszülöttséget, eladta a pálya- 
váUsztói jogát a ETC-nak, neu ugyan egy tál 
lencséért, de az ESC mostani intézője nem akarja 
az annak idején Írásba foglalt megállapodást elis
merni. Jgy van az, ha a világ előtt egyszerű név- 
váliozást hirdeinek, a függönyök mögött pedig egé
szen más töríénik.

Rösner (TTC) játékjogát a fegyelmi 
bizottság az őszi MTK—TTC mérkőzésből 
kifolyólag két matchre felfüggesztette.

2 : 0 arányban vezetett az erzsébetfalvai TC 
múlt héten az URAK ellen és végeredményben 6:2  
arányú vereseget szenvedett. Történt pedig, hogy 
az ETC egyik játékosa a URAK első gólja után 
szólt nehány szót a kapusnak, ami úgy látszik nem 
volt valami hízelgő, mert az addig kitünően dol- 
g >zó kapuv-éd ezentúl úgyszólván kísérletet sem tett 
a kapura jövő lövések elhárítására. Érdekes, hogy 
a szóban forgó játékost a Lövvenberger rezsim alatt 
hasonló esetekből kifolyólag, a második csapatban 
sem szerepeltették s hogy a mellőzés mennyire 
jogos volt, fényes bizonyíték rá a múlt vasárnapi 
mérKÖzés.

Első fokra szállította le a bírák bizott
sága Biró Sándor (BHK) és Schreiner Ká
roly (Törekvés) minősítését. Előbbi feljelen
tett egy játékost, a kihallgatásnál azután 
nem emlékezett semmire, utóbbi pedig egy 
általa vezetett mérkőzésen történt incidens
ről nem tett jelentést. A bizottság ezenkívül 
Schreiner bíráskodási jogát május 1-ig, Biró 
Sándorét április 21-ig felfüggesztette.

A Lágymányos —Kelenföldi Polgári Kör sport- 
osz á yt óhajt létesíteni.

A Postatakarék TSE évi rentes közgyűlését 
a Splendid kávéház külön termében tartja f. hó 28-án.

Missuray Ágoston és az Erzsébetvárosi SC kö
zötti tárgyalások megszűntek. Szó volt ugyanis arról, 
hogy Missuray az ESC football vezetője lesz.

Az Újvidéki AC lemondta az Aradi AC 
elleni bajnoki mérkőzését, mert nem akart a 
mérkőzés kedvéért szombaton délután vo
natra ülni és hétfőn délelőtt visszaérkezni. 
Egy újabb példa, mely igazolja a déli kerü
let kettéosztásának szükségességét.
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