
auimaK szege-uuui. n. r:;..„;„ i iTÍWio lR rvrréirvr via/CSOra. A rauinn- j any íw v 

1913.' augusztus 10. S Z E G EDI S P O R T 3 . oldal 

ATLETiKA 
Tréning-est a Stadionban. 

Berlin, augusztus 6. 
Minden kedden és szerdán dísz-

be öltözködik Berlin városának 
legújabban fölfedezett kiránduló-
helye: a grunewa'ldi Stadion. 
Lombfüzérekkel aggatják teli a 
páholyokat, virágbokrétákat tesz-
nek az előkelőségek részére fön-
tortott helyekre s hatalmas bokré-
tát tűznek az olcsó, az egy -már-
kás -tribün 'közelébe is: a gárda-
regiment acélcsákós, sujtásoktól 
ragyogó zenekarát. 

Áz eddigi Stadion-parádék kö-
zül a szerdai sikerült a legjobban. 
Már este hatkor 'megtelt az oleso 
tribün, de még hét órakor is ádáz 
küzdelem folyt a pénztárak körül. 
Tízezer berlini polgár jött a Sta-
dionba sörözni, uzsonnázni, zenét 
hallgatni s ami talán a legnagyobb 
vonzóerő volt: királyi hercegeket 
bámulni. Mindenképen jól sikerült 
tehát a tré-ningTeste. A pályán 
ugyan meghatóan kedves össze-
visszaságban ment minden, mert a 
rendezőség már az első percben 
elvesztette a fejét, de annál dere-
kasabban dolgozott a pincér-had. 
Annyi dolguk a-kadt, hogy a feliér 
kötényes pincérek bizonyosan öt-
ször annyit futottak, mint -lent, a 
salakpálya -hősei. A tréning befe-
jeztével szerettem volna egy kis 
statisztikát csinálni arról, hogy 
mennyi sört, kolbászt, kávét fo-
gyasztott el a Stadion gyomra, de 
a konyhafőnök elnézően mosoly-
gott és gyöngéden kituszkolt a 
dúsan fölszerelt szentélyből. 

— A Stadion jövője meg van 
alapozva, — mondta végül meg-
nyugtatásul, de vigaszként is. A 
pincérsereg veritékes homloka is 
ezt bizonyította. 

A pályán •— -tudja isten miért 
— nem történt semmiféle neveze-
tes dolog. Ellőbb az atléták mutat-
koztak be. A Heil dir im Sieges-
kranz muzsikájára előbb egy tö-
megben- végigkocogtak a pályán, 
miközben a közönség kíváncsian 
kereste közöttük Zsigmond és 
Frigyes Károly hercegeket. Ami-
kor fölfedezték ő'ket, az egész kö-
zönség fölállt és háromszoros 
hipp, hipp, hurrá A kiáltott. Az 
atlétahercegek nyugodtan futottak 
tovább, mintha nem is nekik szólt 
volna az üdvözlés. 

A zenés föl-vonulás után 600 mé-

teres és 800 méteres siafétafutás 
következett, majd végtelen start-
próbák szórakoztatták a közönsé-
get. Csak azután vonultak be zárt 
csoportokban a kerékpárosok, 
hogy jobb ügyhöz méltó buzga-
lommal körözzenek a végtelensé-
gig. Természetesen az úszók sem 
pihentek ezalatt. Egyszerre kitűnt, 
hogy Berlinnek töméntelen mű-
ugró nagysága van. Ahány uszó a 
medencében lubickolt, mind pro-
dukálni akart valamit a közönség 
előtt. Szaltók, csukafejesek, delfin-
ugrások tömegét -mutatták be te-
hát a közönségnek, de egyik rosz-
sza'bbul sikerült a másiknái, végre 
is a rendezőségnek kellett közbe-
lépnie, hogy a jeles műkedvelők 
ne hozzák rossz hírbe a német mű-
ugró sportot. 

A tréningnek a hercegek távo-
zása vetett véget. Berlin legfris-
sebb süttetü nótája, a Musz i'denn 
hangjai mellett táv-oztak Zsigmond 
és Károly Frigyes hercegek a 
Stadionból, miközben derekasan 
és keményen dolgoztak a markos 
porosz tenyerek. Amikor a leg-
hangosabb volt a tapsorkán, meg-
jelent a Stadion kapujában a né-
met császárné s együt hagyta el 
Qrunewa'ldot a fáradt hercegekkel. 

A tréning-estéket megismétlik, 
de egyelőre a porosz hercegek 
részvétele nélkül, mert Károly 
Frigyes herceg Danzigba utazik — 
versenyezni. 

Az atlétikai statisztika. A sta-
tisztikai harc mindinkább nagyobb 
hullámokat vet. A harc az egész 
von'alo-n folyik, a MAC erősen 
bírja az első helyet a BEAC és 
MTK előtt. A BEAC immár túl-
lépte a századik győzelmet, mig 
a MTK erősen közeledik ahoz. 
Erősen javított pozícióján a FTC, 
mely már veszélyezteti a Munkás 
TE negyedik helyét. A statisztikai 
harc .azonban, sajnos, most sem ér 
véget, mert, mint hírlik, a front-
ban lévő egyesületek sorba haza-
írják versenyeiket, sőt a vélük ba-
rátságban lévő egyesületekkél is 
hazairatnak maguknak versenye-
ket. Így a statisztika nem hü képe 
az erőnek. 

A statisztika állása augusztus 
3-ig bezárólag a következő: 

Egylet 1. dij II. dij III. dij 
1. MAC* 131 89 63 
2. BEAC* 102 76 62 
3. MTK* 91 86 71 
4. Munkás TE 44 29 36 
5. FTC* 37 36 30 
6. Spárta 23 26 25 
7. BAK 21 33 29 
8. Aradi AC 19 20 18 
9. Temesvári AC* 18 11 6 

10. Nagyváradi SE 17 19 9 
11. KEAC 14 15 2 

12. BTC 10 16 10 
13. Egyetértés 10 15 14 
14. Aradi TE 9 13 15 
15. Szolnoki MÁV 9 9 7 
16. Szegedi ÁC 7 3 2 
17. MAFC 6 7 5 
18. Kassai AC 5 4 1 
19. OTE 4 6 7 
20. MÁV GSK 3 7 4 
21. Székesf.-vári TC 3 2 1 
22. Debreceni TE 3 1 — 
23. KAOE 2 5 2 
24. Postatak. TSE 2 — 2 
25. N.-kikindai AC 1 4 4 
26. Testvériség 1 1 1 
27. Nagyváradi AC 1 — — 
28. Törekvés — 2 2 
29. Érsekújvári SE — 2 1 
30. Újpesti TE — l — 
31. Csillaghegyi FC— — 1 

E statisztikába csakis országos 
vagy nemzetközi nyílt versenyei 
véetetnek fel. 

*) A csillaggal jelzett egyletek 
bajnokságot nyertek. 

A balti o ly inpíász . Stockholm-
ból táviratozzák: 1914. tavaszán 
nyílik -meg Stockholmban a balti 
kiállítás. Á kiállításon Svédorszá-
gon kivül Németország, Dánia, 
Oroszország és Finnország vesz-
nek részt. A svédek olympiai já-
tékokkal kötik össze a kiállítást, 
de csak a Balti-tenger partján el-
terülő országok részvételével. A 
német kormány nevében Podbiel-
szky miniszter már határozott 
Ígéretet tett, hogy a német sport 
teljes egészében fölvonni a balti 
játékokra. 

TORNA t t i í t 

A magyar sport nagy 
kérdései 

— Beszélgetés Berzeviczy Albert 
doktorral, az Országos Testnevelő 

Tanács elnökével — 
Alig fogadtak még intézményt 

annyi ellentétes érzéssel, —• bizal-
matlansággal meg kitörő örömmel 
— mint az Országos Testnevelő 
Tanácsot. A testnevelés terén 
ugyanis már évtizedes háborús-
kodás folyik az angol szabadtéri 
sportok úttörői és a német torna-
rendszer 'hívei között 'a teljes és 
korlátlan érvényesülésért.-

A szabadtéri sportokat repre-
zentáló Magyar Atlétikai Szövet-
ség végzetes hibát követeit el az-
zal, hogy ügyet sem vetett a test-
nevelő tanács szervezésére. Igaz, 
hogy sok más tevékenység meri-

©onics, Kossuth, Szédhenré, 
lei 
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