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kiképzésre és igy atlétáink száma nem tud 
emelkedni. 

(Mindazonáltal országos viszonylatban 
elég szép helyet foglalunk el a statisztiká-
ban és csekély számú atlétáink lelkes kkib-
szeretetét bizonyítja, hogy bár nehezen, de 
mégis szereztek egyesülétünknek 6 első és 
3 második és 2 harmadik dijat. 

Rendeztünk ez évben szép sikerrel or-
szágos atlétikai versenyt, resztvettek atlé-
táink a kerület összes jelentékenyebi") verse-
nyein is. 

Atlétáink ez évben Kéri József osztály-
vezető vezetése alatt: Zsiday István, Ohren-
stein Béla, Frankéi, Lengyel, Müller, Reich, 
Grosz és Zelinka urak voltak. 

Igaz sajnálattal vettünk bincsut Zsiday 
és Ohrenstein barátainktól, kik tanulmá-
nyaik folytatása céljából a fővárosba távoz-
tak. 

Hisszük és reméljük, hogy atlétikánk uj 
otthonában virágzásnak fog indulni. 

Buday Qyula tagtársunk vezetése alatt 
a torna és vivás is megindult egyesületünk-
ben és az előjelekből ítélve, ezen sportágak 
is a legszebb fejlődésre várnak. 

A IVl'LSz tanácsában egyesületünket 
bástyái Holtzer Tivadar elnök, a központi 
vidéki bizotiságban Földessy János képvi-
selte, kinek működéséért ezúton mondunk 
őszinte köszönetet. Fővárosi képviselőnk 
Puskás István volt ez évben, ki lelkes s ered-
ményes munkásságáért hálára kötelezett 
bennünket. 

Kellemesen hatott, Ihogy az idén is ki-
tüntette a MZSz déikertileti bizottsága Ptich-
ta Béla igazgató urunkat, hogy őt egyhan-
gúlag a bizottság elnökévé választotta. 

Végül rnegemiitjük, hogy a Szegedi Tor-
na Egyesülettel folytak tárgyalások a fúzió 
szempontjából és mi az egyetemes szegedi 
sport érdekében hajlandók is lettünk volna 
áldozatokat hozni, de a tárgyalások nem ve-
zettek eredményre. 

Egyesületünk belélete példás volt. A 
klubszeretet és a klubélet ápolása céljából 
hetenkint igen látogatott összejövetelekei 
tartottunk, hol a játékosok és a vezetőség, 
valamint a tagok a legjobb hangulatban, a 
legnagyobb összetartásban voltak együtt. 

A szegedi érdemes sajtó ez évben is, 
mint eddig, szivélyes előzékenységgel támo-
gatott bennünket, miért is ezúton mondunk 
köszönetet. 

Jelentésünk végére érve. köszönetet 
mondunk megtisztelő bizalmukért, kérjük an-
nak tudomásul vételét és a szokásszerii föl-
mentésünket. 

Nyugodt lélekkel zárjuk az évet, minden 
erőnkkel, tehetségünkkel azon voltunk, hogy 
szeretett egyesületünket minél magasabb ní-
vóra emeljük és hogy mennyiben sikerült ez, 
bizonyítják az eredmények, megítélését a 
mélyen tisztelt közönségre bízzuk. 

Adja az Isten, hogy az egymást meg-
értő barátság, bajtársi szeretetteljes munka 
emelje tovább a SzAK-ot dicsősége útjá-
ban. 

A volt miniszterelnök a kormányzás 
alapelveiről. Saint-Enenneből jelentik : Briand 
volt miniszterelnölk egy tijsateílletére rende-
zett banketten beszédet mondott, amelyben 
kifejtette politikájának alapelveit. A kor-
mánynak — úgymond — mindig valamely 
pártra kell támaszkodnia, de mindemkor az 
egész polgárság szolgálatában kell állania.. 
Kijelentette, ho>gy ő maga részéről nem fog-
ja megnövelni azokat a nehézségeket, ame-
lyekkel a mai kormánynak meg kell birkóz-
nia. A hároméves katonai szolgálat kérdésé-

hen a kormány kénytelen azon az uton ha- J 
ladni, amelyen az előző kormány járt. Le- | 
alacsony itómak és veszedelmesnek mondja 
azt a gondolatot, hogy e kérdést a válasz-
tók döntése elé kellene vinni. Az igen nagy 
számhan megjelent hallgatóság lelkes ováció-
ban részesítette Biriandt. 

Az osztrák kormányválság. 
— A Striigh-kormány többsége ve-
szedelemben. — KI lesz az utód? — 

(Saját tudósitónktól.) Az osztrák kép-
viselőház ma délelőtt tizenegy órakor ülést 
tartott. Az ülés elején az a meglepő hir ter-
jedt el, hogy a lengyel klubban képviselt kü-
lönböző lengyel pártok legynagyobb része 
Dlugosz miniszter lemondásának hatása 
alatt most már határozottan a kormány ellen 
fordult. Ha a lengyelek ragaszkodnak ehhez 
az álláspontjukhoz, akkor a Stürgkh-kor-
mány helyzete kritikussá válik, mert telje-
sen elveszíti a többségét, amely eddig is na-
gyon ingadozó volt. 

A képviselőház ma folytatta az átuta-
lási törvény tárgyalását. Az illés legnagyobb 
részét Oniszkievicz rutén pap obstrukciós be-
széde töltötte ki. Az ülés csak a kora dél-
utáni órákig tartott, mert délután három órá-
ra az osztrák delegáció ülését tiizté'k ki és 
két órára a lengyel klub plenáris értekezle-
tet hivott egybe. A Ház dolgozni akaró párt-
jai azt szeretnék, hogy a képviselőház még 
holnap, kedden is tartson iilést s mivel meg-
tudtak ebben az irányban a pártok egyezni, 
ezért igy is határoztak. 

A megtépázott dicsőségű lengyel mi-
niszter, Dlugosz tegnap formálisan is beadta 
lemondását, amit Stürgkh,gróf miniszterel-
nök azonnal a király elé terjesztett. A len-
gyel klubban kitört affér azonban ezzel még 
nincs befejezve és a klub ma délutáni ülésén 
viharos jelenetek voltak. Az egyes képvise-
lők indítványt akartak tenni, hogy a klub 
zárja ki a lengyel nemzetiségű gróf Zalesky 
pénzügyminisztert, aki súlyos betegsége 
miatt már hosszabb idő óta szabadságon 
van. Azt mondják, hogy Zalesky protezsál-
ta a Stapinszky-féle lapvásárlási ügyet. At-
tól lehet tartani, hogy ezek a botrányok vé-
gül is szétugrasztják a lengyel klubot, ami 
ismét a kormánynak árt, mivel apasztja 
többségének a számát. 

Bécsből jelenti tudósítónk: Politikai kö-
rökben különböző hirek vannak forgalomban 
a lengyel miniszteri állás betöltésére vonat-
kozóan. Ujabban azt mondják, hogy a kor-
mány az állást egyelőre nem tölti be és az 
ügyek vezetésével ideiglenesen a kormány 
egyik tagját bizza meg és pedig vagy Hey-
nold báró külügyminisztert, vagy pedig 
Trnka közmunkaügyi minisztert. Dlugosz 
miniszter utódjáról különben — mint ille-
tékes helyről közlik — még nem döntöt-
tek. 

A király tegnap délelőtt hosszabb külön 
kihallgatáson fogadta Stürgkh gróf minisz-
terelnököt. 

H I R E K. 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

tata A I szerint: Fagypont körüli 
"J 1 hőmérséklet és elvétve in-

2 kább csak keleten csapadék 
(eső vagy hó) várható. — 
Sürgőn y p rognó zis: Fag y -

pont körüli hőmérséklet, elvétve csapadék. 
— Déli hőmérséklet: 4.6 Celsius volt. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad 1t—2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a már. 
üzletrezetőségnél és a munkásbiztosiürpénz-
tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatás délután 2 órától 3 óráig. 

KÉPKIÁLLÍTÁS a régi csongrádi pa-
lotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután 6 
óráig. 

JOACHIM FERENC festőmiivész kiállí-
tása a Kárász-utcai Palettoban megtekinthető 
délelőtt 11 órától este 7, óráig. Belépődíj 
nincs. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
Idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
„A zöld frakk", vígjáték. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
este 11 óráig: Pierrot halála. Artista dráma 
3 felvonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este U óráig: milliomos halála", dráma 3 
felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 

országút", dráma 6 felvonásban. Irta 
Lindau Pál. 

Hangverseny 
a rókusi templomban 

(Saját tudósitónktól.) Egyházzenei hang-
versenyt hirdettek hétfő délutánra a szegedi 
rókusi templomba. A Szegedi Oltáregyesü-
let rendezte, jótékony célra s valamire való 
jegy ára 2 korona volt. Helyes, ez egészen 
amerikai stilus és igazán istenes cselekedet 
lehet az ilyen, különösen ha a célt tekintjük 
és azt, amit nyújtanak. Emiitettük, mi volt a 
cél és most hozzátesszük, hogy közmükö-
désül ígérték: Járosy Dezső, budapesti or-
szágos kir. zeneakadémiai tanár, orgonamű-
vész, Naszády József zenetanár vezetése 
alatt álló Egyházi Énekkar, Fiedler Walter 
csel lómüvész és a szegedi honvédzenekar 
szereplését. És a műsorból több szám elma-
radt. Ugyanis a templomban olyan hideg 
volt, hogy nem annyira istenes, mint élet-
veszélyes az ilyen alkalommal órák hosszat 

h a n g v e r s e n y e 

Wilhelmtts Ifenry 
operaénekesnő, a berlini udvari opera tagja f f r zongoraművész köz reműködéséve l 

1914. évi január hó 12-én, este fél 9 órakor, a „Tisza"-szálloda nagytermében. 
Jeggek válthatók VÁRNAY L. hangversenyirodájában Szegeden, Kárász-utca 9 Telefonszám: 81, 


