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ja a szeszgyár 'telkét és valószínűleg föl-
emeli az állami évi téritmény összegét is. 

A csendőrkülönitimény dolgában kijelen-
tette az államtitkár, (hogy a különitményt 
csak a jövő évre állítják föl Szegeden. A kü-
lönítmény fölállítása azért késik, mert a 
csendőrség létszámában .ezidő szerint nagy 
hiány állott be. A város tehát a jövő évben 
kezdi meg az ötven főnyi csendőrkülönítmény 
részére szolgáló laktanya építését. 

A Szegedi Tornaegyesület 
elnökválasztó közgyűlése. 
(Saját tudósítónktól.) Abból az alkalom-

ból1, ihogy ,a szegedi tarnaieigye,sülat a ható-
ságtól hölgy tagjai részére Újszegeden ten-
niiszpálya céljaira .kiisebbmératü .telket kért 
és ,a tanács mostoha eljárása folytán az egye-
sület elutasításiban részesült, elnökválság 'kö-
szöntött az egyesületre. 

Lövész Antali, az egyesület elnöke lemon-
dott .tásztségéirőlv meirt a tanács két tagjának 
viselkedésében az egyesület további fejlődé-
sének és terjeszkedésének meiggátil'óit latija. 
Aki a köz,igazgatásiunk járását, gyorsaságát 
ösmieirii, az mór tudja, hegy egyes ügy ágak-
ban ia közjavát szolgáló intézmények mikor 
és hogy nyennek támogatást. Tehát nem iis 
lep az meg senkit, hogy a tornaegyes iilet ké-
reilme csak egy óv .után került a tanácshoz 
tárgyalásra. De hogy a tanács egy ilyen 
egyesületnek szerény kérelmét 'elutasítsa ós a 
helyettes polgármester a törvény hatóság köz-
gyűlésén ,az egyesület elnökétől azon a címen, 
hogy érdekelt fék ,a. szót megvonja, igen far-
osának találtok. 

Azt, hogy kinek, mikor és miért enge-
délyezett a tanács tenniszpályára területet, 
ui/a már nem firtatjuk. De Ihogy a szegedi tioi--
maegyesület, mely városunknak egyik legpro-
duktivabb, legrégibb egyasüietie, mely vá-
rosunk ifallain messze tol .is közbecsiülésnek ör-
vend, a tanács bölcsességéből kifolyólag ,ie-
kiicsiinyiltessák, '.legenyhébben szólva: mél-
tánytalanság. A szegedi tannaegyesület szép 
múlttal és jelennel rendelkezik. Közihaszinn, 
értékes tevékenysége már keletkezésénél ibe-
lefonódott Szeged történelmébe. Szeged uiri 
társadalmának lárany,ifjúsága hozta létre 41 
év előtt az egyesületet s nyomban az alaku-
lás után ez az egyesület alkotta meg Szege-
den a tűzoltói intézményt. Az 1876. és 1879-iki 
árvízveszély védelmének szolgálatában állott 
az egyesület, majd pedig amidőn a szennyes 
á r elsöpörte városunkat, önfeláldozó buzgó-
sággal ,az élet és vagyon mentésen ez az egye-
sület fáradozott, ólén az akkori elnökkel, Lá-
zár György idir. polgármesterrel. 

Munkálkodásában megmaradt a régi vá-
gányon. Az egyesület szűkös viszonyai 'da-
cára két tornatermeit tart fenn, fizeti a mű-
vezetőket, fűtést, világítást, szolgákat. Azt 
rendszerint nem kérdezik, hogy miből? A 
mellett legutóbb ás, Budapesten ia nemzeti 
tomaegyesüliet csarnokában országos verse-
nyen, .ahol ia főváros előkelőségénék ezrei 
szemlélték ,a bajnoki csapatok versenyeit, az 
egyesület tagjai nagy fölénnyel elvitték a 
bajnöki koszorút., Pozsony, Sopron és a Ko-
lozsvári egyetemi atlétikai klub elől. .Ván-
dorútra kiélt az egyesület,, hogy tornász ün-
nepségeket rendezzen Délmagyanország kü-
lönböző városainak színházaiban ós torna-
termeiben1, hogy megkedveltesse a testedzés 
áldásos intézményét. Rendez a tarnaegyasiü-
let óvankénit liegálálbb három diisztornét itt-
hon is, ezeken azonban, ha a polgármester és 
főkapitány .meg nem jelenne, a tanácstagok 
közül hírmondót sem .lehetne fellfteidezná. Pe-
dig azokra a magassain vonalú, tiszta levegő-
jű, gyönyörű tornákra érdemes lenne elláto-
gatni. 

Milyen -eredményeket tudna ez a buzgó 
egyesület eléirni, lia a város, nagyarányú tor-
nacsarnokot emeltetnie, mely egyben más köz-
óéit íis szolgálhatna. Egyrészt egy födél alá 
csoportosítaná a tornászat és vívás hiveit, 
másrészt ipedig az alkalimii kiállítások, kon-
gresszusok, kör és népgyűlések .is helyet ta-
lálnának benne, nem kellene folyton a már 

szűknek bizonyult közgyűlési termet igénybe 
venni. 

A szabadtéri pályát Is nélkülözi ez az 
egyesület, pediig közeledik az .idő, amikor a 
világ piacán a berlini olynipiádan; meg kell 
mutatni, hogy mire vagyunk képesek. Ép a 
szabadtéri pálya hiánya miatt nem -rendez-
hette i t t nálunk a magyarországi, testedző 
egyesületek szövetsége szokásos országos ver-
senyét, melyen vagy 2000 tornász szokott 
megjelenni. 

Hisszük és reméljük, hogy a tanács istá-
pol'ása az egyesülettel szemben a jövőben sem 
lesz oly vérszegény és ar ra a tudatra ébred, 
hogy városunkra dicsőséget hozó tornász-
egyesületet törekvésében minden vonalon .tá-
mogatni kell. A vasárnap tartandó renldkiv üli 
közgyűlésre ia. Motesz le küldte főtitkárát, 
Maluka Románt, hogy Lövész Antal lemon-
dott elnököt a szövetség hiza.lmáróres be-
csüléséről biztosítsa s egyben ráhirja, hogy 
ugy az egyesület tagjainak, mint a szövet-
ség ragaszkodásánialk jeléül a.z elnöki megvá-
lasztást újból fogadja el. 

A nagyszentmiklósi választás. Rónay 
Ernő halálával megüresedett nagyszenírnik-
lósi választókerületben már megindult a vá-
lasztási mozgalom. A kerület nemzeti munka-
pártja már az első pillanattól fogva arra gon-
dolt, hogy jelöltül Harkányi János bárót, az 
uj kereskedelmi minisztert igyekszik meg-
nyerni, aki különös díszéül szolgálhat a .ke-
rületnek. A miniszter jelöltségének terve az 
egész választóikerülötben pártkülönbség nél-
kül nagy lelkesedést keltett, amelyet csak 
növelt az, hogy a miniszter hajlandó is a je-
löltséget elfogadni. A nagyszentmiklósi ke-
rület nemzeti munkapártja ennek folytán va-
sárnap értekezletet tart, amelyen Harkányt 
János báró kereskedelmi minisztert hivatalo-
san is jelölni fogja s fölkéri a jelöltség elfoga-
dására. A miniszter a jelöltség elfogadása 
után, augusztus 3-ikán, vasárnap, Nagyszent-
miklósra érkezik s elmondja programbeszé-
dét. Minden eddigi jel -arra vall, hogy a mi-
niszternek nem lesz ellenjelöltje és egyhan-
gúlag fogják megválasztani, ezzel is értékel-
ve ,azt a diszt és jelentőséget, hogy a kerü-
let az országgyűlésen való képviseletét ilyen 
illusztris férfiura, a kormány egyik tagjára 
ruházhatja, aki a kerületnek s követve To-
rontál vármegyének mindenképen csak nagy 
hasznára lehet.} ' . 

6 órai égéssel, legnagyobb 
és fémszálas Zseblámpa üveggel lencsével 

izzókörtével darabja 3 korona 

Fonyó Soma világítási üzletében, Kölcsey-
utca 4. Wagner-dalota. 


