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Szabó 10.42 m. összesen: 53.67 m. Átlag: 
10.73 m. 

II. Kir. kath. tanítóképző. 1. Varga 11.54 
m. 2. Sztancsu 11.20 m. 3. CeLsel 10.90 in. 4. 
Sohwarz 10.05 m. 5. Baranyai 9.62 m. Össze-
sen: 53.31 m. Átlag: 10.66 m. 

III. Városi főgimnázium. U Tiippmann 
10,50 m. 2. Kopp 10.20 m. 3. Solti 9.90 m. 4. 
Weil 9.63 m. 5. Radványi 8.50 m. Összesen: 
48.73 m. Átlag: 9.74 m. 

IV. állami főreál. 1. Kőrösy 9.90 m. 2. 
Lengyel 9.66 m. 3. Banner 9.39 m. 4. Brunner 
8.41 m. 5. Wéber 8.10 m. összesen: 45.46 m. 
Átlag: 9.09 ni. 

A meghívó , szövege ez: /Meghívó. 
A szegedi középiskolák, n. m.: az állami, a 
kegyesrendi főgimnázium, az állami főreál 
és a kir. katb. tanítóképző intézet tanulói-
nak 1914. évi május 21-én (Áldozó csütörtö-
kön) délután fél 5 órakor, a SzAK újszegeik 
pályáján megtartandó torna- és atlétikai ver-
senyére. Rossz idő esetén a versenyt május 
23-án (szombaton) délután fét*5 órakor tart-
juk meg. Helyárak: Korzó- és páhclyülés 2 
korona. Számozott tribünü'lés 1 K 50 f. Tri-
bünülés 1 K. Állóhely 50 f. Az ünnepélyen a 
m. kir. 5-ik honvéd- és cs. kir. 464k gya-
logezred zenekara játszik. Jegyek elővétel-
ben az intézetek tornatanárainál, a verseny 
napján a pénztárnál kaphatóik. A verseny 
esetleges jövedelme a résztvevő tanintézetek 
ifjúsági segélyegyesületei javára szolgál. Fe-
lülfizetéseket köszönettel fogad az intézetek 
igazgatósága. 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 
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Vasárnap 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

- ^ I szerint: Lényegtelen hővál-
I tozás mellett sok helyütt 

M M I eső várható. Sürgönyprog-
W I nózis<: Enyhe, sok helyütt 

csapadék. Déli hőmérséklet 
16.6 C. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt nyolc órától 11 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
11 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
támál nincs hivatal. 

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

VÁROSI KÉPTÁR, nyitva délelőtt 10 
órától déli fél-egyig. Kultúrpalota. Belépődíj 
nincs. 

A KORZÓ-MOZIBAN délelőtt féltizen-
egy órakor Pollányi Károly dr. smbadelő-
udást tart. 

A SzAK ujszegedi sporttelepén félötkor 
a SzAK és SzTK között bajnoki mérkő-
zés. 

A KULTÚRPALOTÁBAN festők kép-
tárlata. Nyitva van egész nap. Beléptidij 
hétköznap 40 fillér; vasárnap ingyenes be-
menet. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

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

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégy 
kor „Böském", operett. Este nyolc órakor „A 
kis barátnő". 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 

Hétfőn és kedden 

Szenzációs műsor'! 
iBcaaniiBacisaBaBaaHBBBBBan/BsaBBiiiBitBHkciite' 

A N o r d i s k gyás* e z i d e i 

l e g s z e b b a l k o t á s a 

Nordisk dráma 3 felvonásban. 

Főszereplő: 

Dr. GAft EL HAMA. 

Remekül szinezett dráma 3 fe!v. 

n fűszeresben a PÁRISI OPERH 

N a p i e r k o w s k a 
játszik. 

Előadások 6 és 9 órakor. 

kezdve este 11 óráig „A szélhámosok", d>'n' 
ma 3 felvonásban. , 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután három órától kezdve éjjel 12 oraiű-
„A gctlisburgi csata". 

VASS MOZI: Délután 2 órától kezdj 
este U óráig: „Fantomas V.", detektirdrá-
ma 3 felvonásban. 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután két órátú 
kezdve este 11 óráig: vörös por", szociá-
lis dráma 3 felv. 

Egy kórbonenok 
(Saját tudósítónktól.) Boncolják fel aZ 

agyát annak, aki a szép magyar szót kerek( 

törte, miikor ezt a meglhaitározást kitalálta t>s 

a fogalmat az orvosi szótárba ibeleilHe>sztette* 
Bizonyos körökben azonban előszierötette 
használják a legképtelenebb definíciói® 
olyaimkor, mikor nem túlságosan hiven akar 
nak fedni! nagyon i:s világos 

fogalmakat-
Akadémikus példáját láttuik ennek a köz-
igazgatási bizottság legutdsó ülésén, miik°r 

a helyi viszonyokkal még nem egészen Js 

mérős Cicdtricis Lajos dr. főispán azt k©r 

dezte a kórházi vita folyamán, hegy ki az 
Hollós doktor? Erre a kérdésre mindén fa-
iamig olvasni tudó szegedi polgár tudna V 
laszt adni. Egyik talián azt, hogy Hollós J' 
zsaf dr. nagyhírű tüdővészi specialista, km©; 
rémiét és francia nyelven megjelent tudom^ 
nyos mulnkáit kitüntetésre tartotta érdemeS 

nek a párisi Sorboune-egyetem. Másik a ; 
liogy Hollós a lelkes emberbaráti és huirnfl 

riista, aki többet tett e város kultúrája"3 

emelésielért, minit azok, akiknek ez hivatal 
kötelességük lett volna. Aki megteremt* 
Szegeden az abntinens páholyt, aki éveik 0 

lelkes előadások keretében képezi az iP!ara _ 
társadalom száziait. Aki mellékesen még k©1 

házi boncoló főorvos is és egyúttal a tű 
beteg osztálynak vezetője, Osak egVe' _ 
ember van a városban, aki a főispán; k©r 

sére válaszolni nem tudina. Különös véle® 
hogy a kérdés épen ehhez az egyetlen em'ber 

hez, bihari Faragó Ödön dr. városi 'tlS ^ 
orvoshoz intéztetett, aki a főispánnak a r r a ^ 
kérdésére, hoigy ki az a Hollós doktor, —' ^ 
a könnyed választ adta: „Egy kórboncn • 
A városi kórházban vain alkalmazva, de ^ 
kórház vezetéséhez semmi köze nincsen- ^ 
Hogy már most okosabb lett-e ettől a lasztól a főispán ur? azt ne firtassuk. , 
egy-két magyarázó szót kívánunk még ^ 
a főorvos ur előadásálhoz és pedig 
hogy Cioatricis Lajos dr. főispán vólt .a j 
első ember a világon, aki a városi h;af°5^ 
részéről érdeklődni kezdett a közkórhaz ^ 
gai iránt és hogy ő előtte a kórház ügy©1 

vükön viselő férfiak, Boro9s és Hollós, -J 
zsefek és főorvosok, — hiába szónokold 

ohY * 

0 
a tüdejüket, hiába irtak, kiijártak, eljár11 

folyamodtak, keseregtek, nem volt a tor( 

m' 

jbere' 

alatt egyetlen ember, akinek eszébe 
volna vhlarnit tenni olyan kérdésben 
miiatt már az egész város közvélemény© 
és lázongott. A főispán, a munka €;rniDJej(-
most kezébe vette az ügyet és mivel 
lődik minden iránt, ami a kórházzal ° 
függ, asak természetes, hogy t á j é k O ^ 
kiván szerezni mindazoknak az egy°n a 
a személyéről, akiik valaha valamit 
közkórház felépítésiéért és a város _ 
legfontosabb közintézményének felvirag. vi-
tásáért. Tudnánk néhány urat feilsoro'in^ 
szes pozícióban levő urakat, kiknek 
említésénél aligha fog a főispán ur e® ^jt 
rányi kíváncsiságot érezni az iránt, 


