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A Szegedi Tornaegyesület 
működéséről 

— Tisztújító közgyűlés előtt. — 
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután 

négy órakor tartja a Szegedi Tornuegyesü-
let tisztújító közgyűlését. Erre az alkalom-
ra a választmány megbízásából az elnökség 
előterjeszti a mult év eseményeiről szóló je-
lentését. A Szegedi Tornaegyesület, amely 43 
éve áll már fönn, hivatásának oly magas fo-
kára emelkedett, bogy áldásos tevékenysé-
gét Szeged határain messze tud is nagyra ér-
tékelik. Az egyre fejlődő s fáradhatatlan agi-
litással müiködő egyesület ma már képzett 
hölgycsapattal is rendelkezik, amellyel ed-
dig elért sikereit nagyban fokozza. A vasár-
napi tisztújító közgyűlést az állami főreális-
kola tornacsarnokában tartják meg. 

A Szegedi Tarnaegyesnitot mult évi te-
vékenysége értékes és 'turtailímiasi ivóit és1 foko-
zatos haladáséiban; ugy az egyesületinek, minit 
Szegeidnek sok dicsőségeit szerzett. Az Épség, 
Erő, Egyetértés jeligéjű egyesültet legkivá-
lóbb sikeréhez sorozhatja, ama dicsőségeit, a 
melyet műit év március 16-áu a Budapesten 
megtartott országos .csapat verseny bein elért. 
Ez alkalbinimail a Nemzeti Tornaegyieisüfet 
helyiségeiben lefolyt Iklűzdíetemnéil az ország 
kiiváló vidéki egyesületei fölött uagy fö-
lénnyel győzelmet aratott, elnyerte a bajjí-
nwksági érmet, az ezzel járó babérkoszorút, ós 
érmeket. Ha egy egyesület egy évi történel-
mében egyéb öicsőséigtet me'm tudna föllmu-
tatuá, ez magában, 'véve is elegendő lenne a 
kitűnően végzett mimika . el ,i ismerésé re. Az 
egyesület tagjai közül a 'hajnekii csapatban 
résKtveittók: Herczeg István csapatvezető, 
Spécz Gyula, Agócsy Gyulai jBe'/l'e Jenő, 
Eörmhoffer Lajos, Kuruosy Lajos, Ökirős Jár 
"os rendes és Ökrös Gyula és Retek Ernő 
Póttagok. 

Altig érkezett mieg a tornászcsapat íRuda-
pestről, már készüiluiök ikelitett egy disztor-
nára, amely április 26-áu volt az áll/ami iő-
giimináziium tornatérmében, amelyen, m egye-
sület hölgycsaipata. is résztvett. Szeged uri 
társad almáinak előkieüőségle sziinülltig megtöl-
tötte a itoruatienmet és taps viharral honorál-
ta a hölgy- és férfiacsapat zeneikisénettd' vég-
zett plasztii'kus gyakorlatait, A mamidig ga-
vallér polgármesterünk pedig a résztvevő 
hölgyek minden egyes tagját vLrágesdkorral 
tüntette ki. FI disztorna keretéibon mutatta be 
a bajnokcsapat Budapesten dicsőséggel vég-
zett gyakorlatait is, ezeűkivüil magas nyúj-
tón és korláton az egyesület kiiváló torná-
szai mérkőzést is tartottak, aimelly alk alom-
mal Herczeg István és Spécz Gyula holt ver-
senylbon elsők tették. Herczeg István harmad 
szőri győzelméért egyesületi aramyérernimtel 
és babérkoszorúval, Spéez Gyula imimt orszá-
®oahirü sportiférfin, aki már Debrecenben is 
országos versemyen első dijat nyerít, szántén 
©gye&ületi aa-amyéremmel és babérkoszorúval! 
lett kitüntetve, 

A testedzés megkeld veltetése és fejleszté-
se céljából a lie/ly.beli diszt;orna>-|ünine,pél yij 
ken kivül a magyar test neveilés ügyének szolt 
gálatábam az egyesület rendszerint vándor 
"tra kel és propaganda szereplésével híveket 
szerez a testedzés nemes ügyének és váro-
sán knak. 1913. junius Irén Hódmezővásár-
helyre rándult ki a tornász gárda1 és ott ren-
dezett egy magas színvonalú d'isztornát. A 
fénycsőn sikerült disztorna* bctfejiezésével tár 
tosvacsora, -majd reggelig tartó tánc követ* 
hozott, atmftren Hé< Un wziővágibóly ktiitiiinfl 
•régéi vettek részt. 

Docemttar 20-ám ismét volt itthon tornász 
ünnepség a zsúfolásig megtelt és m,agyon ki-
csinek bizonyult tornateremben. Ez atka 
hxmmuil is tesletdirfikct egyaránt gyönyörköd 
tető gyakorlatokéit matatott ta a tornász-
Wárda, 

Február 14-én Szentesre utazik a tornász 
gárda és az ottani szinházban tartja meg 
Propaganda sport ünnepségét. A sr« citesték 
lézas k i v a s á g g a l várják az egyesület aze-

replőit. A szinház Összes páholyai és egyéb 
ülőhelyei heteikkel ezeílőtt imár el voltak áld-
va s igy hihetőleg ia szegedé tornaegyesülieít 
fötletinalő érzéssel gondol arra, hogy Ikultur-
imumlkáisséga mtegtemmi' a iin.aga gyümölcsét. 
[Szemitee társadalíma bankettet é;s bálát aion-
dieiz az egyesület tiszteletére. iMárcius elején! 
polgármesterünk tisztelétére >a szegedi szin-
házban fog ®z egyesület egy inágyszaibásu 
disztormát tartami. 

Pünkösdkor a magyarországi testedző 
egyesületek szövetségének imegbizásábóil or-
szágos szövetségi versenyt tartanaik, zászló-
avatási ünnepséggel, amelyen hozzávetőleges 
számítás szerint ezerötszáz tornász fog részt-

enni, köztük négy-ötszáz hölgy is. Itt majd 
módjában fog álllanii a. közönségmielk a 'tömeg-
tornázás gyönyöreit élvezni, amelynek s z n 
hadgyakorlatainál egy-egy harang jelzésre 
2—300 kar lendül ;a levegőbe. 

Az egyesület rendszeres igazgató választ-
mányi üléseit pontosan megtartotta és min-
den rekiliám anélkül dolgozott sokat és belcsiü-
lésre méltót. Elismerés illteti ímeg Banga Sa-
mu imüvezetőt, aki nagy szaktudással és ügy-
szeretettel oktatja, vezeti a. tornász-gárdát. 

Az legyesiületnek ezidőszeriint 180 tagja 
és 14.000 korona készpénzixigyona van. A 
inmlt év 'folyamán az igazgatló-|váagztmá,ny 
álltad ügyészül Bokor Pál dr., tiitkárokul pe-
dig Járossy Jenő dr. és Herczeg István vá-
lasztattak meg. 

Azt hisszük, hogy a kitűnő és hivatását 
méltóan betöltő egyesület az elért sikereket 
ezután még hatványozni fogja és olyan ered-
ményeket produkál, amelyek után országos 
elismerés s nagyrabecsülés [mindenképen kijár 
a Szegedi Tornaegyesületnék, mely ma is je-
lentős sikerekre tekinthet vissza. S itt első-
sorban elismerés illeti az egész vezetőséget 
és mindenekelőtt Lövész Antal elnököt, aki-
nek agilis működése jelentős az egész ország 
tornászatára is. 

» m i i . . . i.i . 

o A szegedi tornász-kerület megala-
kulása. Még az ősszel hozutk azt a hírt, hogy 
a MOTESz az országot hat kerületre osztot-
ta be és a délinek Szeged lett a központja. 
A kerületek megalakulása mindenütt egy ve-
zető egyesületre volt bizva, igy a szegedi a 
Szegedi Tornaegyesületre. Legutóbb, épen a 
MOTESz hivatalos lapja azt irta, hogy nem 
érti micsoda baj lehet Szegeden, mert a ke-
rület még most sem alakult meg. Bár a so-
rok nem vádolták a Szegedi Tornaegyesüle-
tet, mégis soknak ugy tűnt föl. mintha a vád 
hangja is beléjük rezgett volna. Érdeklőd-
tünk a valóság iránt és örömünkre közölhet-
jük, hogy a Tornaegyesületet a mulasztás 
legcsekélyebb vádja sem érheti. Az történt 
ugyanis, hogy a Tornaegyesület annak ide-
jén fölszólította a kerületibe tartozó összes 
egyesületeket, ihogy nyilatkozzanak, mikor s 
Ihol, milyen keretek közt alakuljon meg a ke-
rületi bajnokságot rendező-bizottság. Erre 
egy se válaszolt, de még a sürgetésre sem. 
A szegediéknek nem volt mit tenniük, mint 
egyszerűen kitűzni a megalakulás idejét és 
helyét és közölni a társegyesületekkel. Feb-
ruár 2-án Szegeden, a főreáliskola tornater-
mében tényleg meg is történt a megalakulás 
a legnagyobb csendben. Ugyanis csak a Hód-
mezővásárhelyi Torna Egyesület képvisel-
tette magát egy szegedi tornász által. A ren-
dező-bizottság aztán ugy határozott, hogy 
február 22-án a Szegedi Tornaegyesület ren-
dezi meg a kerületi bajnokságot, melyet elő-
reláthatólag a szegediek nyernek meg. 

A Öéliuagyarország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81. 

MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ. 
Telefonszám 872. 

Szombaton, február 7 - é n 

Vasárnap, február 8-án 

9 O 
nevelési roham 

fogja el 

X 
perc alatt, 

ha a 

cimü kitűnő francia 
bohózatot megnézi 

Jegyek előre válthatók az 
URÁNIA esti pénztáránál. 

Előadások: '/s6, V«8 é s 9 órakor 

vasárnap 2 órától folytatólag. 


