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szók az idén jóval nagyobb számban akar
nak fölvonulni az olympiádra, mint Athén
ben és Londonban, a bizottság eddig úgy
szólván semmi előkészületet nem tett.
A rumét közoktatásüpyi minisz'er újabb
1000 márkát juttatott a német szövetségnek
olympiai célokra. A szükségelt összegből
most még 20C0 márka hiányzik, aminek elő
teremtését bizton remélik a németek.
Ausztriában 32.350 korona áll eddig
az oljmpiai bizottság rendelkezésére, de
bizakodnak, hogy a további gyűjtés a szük
ségesnek előirányzott 60CC0 korona össze
get hamarosan összehozza.
Tornataritók és elötornászok mint amateurök indulhatnak az olympiai versenyeken.
Lord Deíborouflh fogja hivatalosan képvhelni
Argliát az olympiédon; rrullette C. Laffan és A.
Cook fogják meg képviselni az angol érdekeket.
Németország gróf Sierstorpf és báró Wenningent
küldi az olympiai jury be. Olaszországot gróf E.
Brirretta; Svájcot báró G. de Blonay, Japánt J.
Kano fogja képviselni. Összesen 24 állam fogja
magát hivatalosan képviseltetni Stockholmban, köz
tük: Chile, Peru, China, Spanyol és Törökország
és egynéhány olyan, kiknek sportjáról eddig még
mit sem tudunk. Egyszóval szép bábeli nyelvzavar
lesz odakint.
A német olympi-i bizottság felhívást bocsájlott ki, melyben felhívja a német sportembereket,
hogy adakozzanak az olympiai költségekhez, melyek
100 ezer márkiban lettek megállapítva, mely őszszegnek eddig még a fele sincs együtt.
Anglia 328, Oroszország 225; Németország
210, Auszjria 95 résztvevőt jelentettek be eddig íz
olympiádra. A kisebb államok közül Görögország
20, Törökország 4, Szerbia 8, Schweiz pedig 8 em
berrel szándékoznak résztvenni.

Rugby mérkőzés
Budapesten.
Amirő' a Sportvilág legelsőnek emlé
kezett meg, s e héten megtörténik: Szerdán
i
és csütörtökön rugby mérkőzés lesz Magyar• országon.
Kissé különös, hogy azon a talajon,
s
amelyen az aassociation termékeny otthonra
talált, csak 15 év múltán kísérlik meg az
iker testvérnek bemutatását, megismertetését,
v
A „jobb későn mint soha“ elvénél fogva,
1 mi is csak örülhetünk annak, hogy végre
5
akadtak vállalkozó férfiak, akik módot nyujt tanak a mi páratlanul sportszerető közön» ségiinknek arra, hogy az angol nemzet rná2
sodik nemzeti játékát, az oly sokat emleget
tett rugby footballt megismerhesse. Már
) csak azért is kiváncsiaknak kell lennünk,
1 mert csodálatosképen a legtöbb angol jobban
2
szereti arugbyt az associationnél az amerikai> akról nem is beszélve.
Amint annak idején a labdarúgás igazi
i művészetét angol amateur játékosok ismert tették meg velünk, úgy ezúttal is 30 angol
t jön a mi szép fővárosunkba, hogy meggyőzze
s a mi Angliában is hires közönségünket a
T..jugby előnyeiről, az assotationnél különb
/ voltáról. Valóságos angol kolónia lesz tehát
3 e héten nálunk tekintve, hogy a Bishop
\ Auckland is 16 játékossal időzik fővái rosunkbari.

Borbás üdvözli az ellenfelet.

A sportok őshazájának fiait szívesen
látjuk megunk között és biztosan tndjuk,
hogy szereplésüknek leginkább a magyar
sport veszi hasznát. Reméljük, hogy a rugby
bemutató mérkőzés olyan nívós lesz, hogy a
mi különösen fogékony közönségünk előtt
igen kedvező fogadtatásra talál az eddig
ismeretlen játék, aminek szívből örülnénk,
mert minden magyarnak örülni kell, ha egy
újabb sportág nyer polgájogzt hazájában.
Az első bemutató mérkőzés szerdán
lesz és pedig a millenáris pályán, ahonnan
az association football indult el hóditó út
jaira. Ellenfelek lesznek az oxfordi és cambridgei egyetemek válogatottjaiból álló csapat
és London egyik legjobb rugby csapatä a
Rossbyn Park Football Club. Mindegyik
játékos nemcsak, hogy amateur, hanem
Anglia legjobb társadalmához tartozik és igy
igazán kiváló vendégeket üdvözölhetünk
bennük.

A harmadik
magyar-német mérkőzés.
A gazdag tavaszi szezon eseményei
közepette szinte észrevétlenül jutottunk el a
tavaszi mérkőzések legnagyobb attrakciójá
hoz, Magyarország és Németország váloga
tott csapatainak harmadik találkozásához.
Alig vettük észre, hogy a terminus elérke
zett, pedig a most döntésre kerülő küzdelem
igen nagy jelentőséget rejteget magában. Az
első két mérkőzésen ugyanis majd a ma
gyar majd a német csapat nem szerepelt a
legjobb összeállitásban, ez a harmadik talál
kozás lesz tehát hivatva a tulajdonképeni
erőviszonyt megállapítani. Első alhalommal
Budapesten eldöntetlen (3 : 3) volt az ered
mény, az akkor szerepelt magyar csapat
azonban korántsem volt a legjobb erőkből
összeválogatva, a mit különben a mérkőzés
után mindenki elismert. A múlt év decem
berében Münchenben tartott reváns alkalmá
val viszont a német csapatot handicapelte
meg a protekció. A németek azóta sokat
okultak és a legutóbbi holland mérkőzésre
már a játékosok tudását véve alapul, állítot
ták össze válogatott csapatukat. Ugyancsak
nagy gondot fordítottak a magyarok ellen

küldendő tizenegy kiválasztására, bár az a
körülmény, hogy a csapatból nehány jónevii
délnémet játékos kimaradt, ezt a tényt meg
cáfolni látszik. Mindazonáltal a tavaszi nem
zetközi mérkőzések eredményei után nagy
fokú sovinizmus volna a magyar csapat
győzelmét biztosra venni, jóllehet a mérkő
zés honi talajon fog lezajlani. A németek a
következő igen erős csapatot küldik elle
nünk : Werner (Holstein, Kiel), Röpnack
(Viktoria, Berlin), Hempel (Sp. Freunde,
Leipzig), Ugi (VFB, Leipzig), Knesebeck
(Viktoria, Berlin), Krauss (Jena), Wegele
(Phönix, Karlsruhe), Jäger (Altona), Wcrpifzky (Viktoria, Berlin), Kipp (Stuttgart),
Möller (Holstein, Kiel).
Ezzel szemben a magyar csapatot a
húsvéti mérkőzések után fogja a válogató
bizottság összeállítani. Szükségesnek tartjuk
itt leszögezni, hogy válogatott training egyet
len egy sem volt, a mit magyarázhat ugyan,
de semmi esetre sem menthet az a körül
mény, hogy a játékosok a sok mérkőzéstől
amúgy is eleget igénybe vannak véve. A bi
zottság murkája egyébként nem lesz túlsá
gosan nehéz. A kapuban Domonkosnak
nincs ellenfele, hátvédek tekintetében bő és
kiváló anyag áll rendelkezésre. Rumbold,
Payer, Révész, Csüdör, Szendrő, Hegyi,
Feldmann egytol-egyig olyan kiváló erőt
képviselnek, hogy bármelyik méltóan megállaná helyét. A fedezetsorban Biró helye
biztos, a centerhalf helyére az ismét formába
jött Károly aspirálhat első sorban, mellette
még Hlavay I. jöhet számításba, a ki a leg
utóbbi magyar—német matchen kiválóan
látta el ezt a szerepet. Balfedezet dolgában
azonban nem a legjobban állunk, talán még
Takács beállítása volna a leghelyesebb. A
csatársor jobb oldalára a tavaszi formák
alapján igényt tarthatna a Weisz—Pataki
pár, tekintettel azonban arra, hogy ők csak
együtt tudnának igazán hasznos munkát
kifejteni, a jobbösszekötő helyét azonban
Bodnártól elvitatni nem lehet, meg kell
hagyni a Sebestyén—Bodnár szárnyat a
kiknek mindegyike kiváló egyéni játékos. A
középcsatár kérdésében felesleges és hiába
való minden vitatkozás. Mióta az angol Lane
ügye tisztázódott, nála alkalmasabb embert
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Budapest, Eskü-ut 3. (Tiller-palota).

Football-ingek, hamnyaszárak, valamint a sport minden ágában levő finom cikkek egyedüli árusítója. Figyelmes és lelkiismeretes
kiszolgálás.
Az áruk jót ágál ól tessék meggyőződést szerezni.
Az áruk jóságáról tessék meggyőződést szerezni.

