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nénk a hasonló kórházi bajokkal küzdő tör-
vényhatóságokhoz is, hogy ugyanilyen szel-
lemű föliratot terjesszenek ők is a kormány-
hoz. Szóval azt 'akar juk, hogy a kórházak 
anyagi ügyeit országosan rendezzék. Azt is 
tudjuk azonban, hogy az állam a mai álla-
pot mellett ezt nem vihetné keresztül, mert 
az országos betegápolási pótadók nagyobbik 
felét gyermekvédelmi szükségletekre fordít-
ja, tehát elvonja a kórházaktól. Éppen azért 
arra Kérjük a feliratban, hogy a kórházi ala-
pot teljes egészében hagyja meg az állam és 
a gyermekvédelemre más alapot teremtsen. 

— Megbeszéltem továbbá az igazgató-
főorvos úrral azt is, hogy milyen úton-mó-
don térítse vissza a kórház a város által köl-
csön adott száztízezer koronát. Amint a kór-
ház pénzügyi viszonyai a fölirati kérelem 
értelmében normális állapotba jutnak, a kór-
ház évi fölöslegeit a kölcsön és kamatai tör-
lesztésére fogja forditani. Nagy vonásokban 
— (fejezte be a pénzügyi tanácsos ur a fel-
világosítást — ezeket fogja tartalmazni a 
tanács elé terjesztendő javaslatom. 
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A főrendiház ülése. A főrendiház ma 
ülést tartott , amelyet délelőtt 11 órakor nyi-
tott meg Jósika Samu báró elnök. Az ülés 
iránt rendkívül nagy az érdeklődés. A többi 
közt megjelent gróf Forgáeh külügyminisz-
teri osztályfőnök is, hogy főrendiházi jogaií 
gyakorolja. Az elnök elsősorban elparentálta 
a főrendiház halottait: Posilomcs zágrábi 
érseket ós Fejérváry Géza bárót, aztán el-
rendelte a beérkezett iratok fölolvasását. 
Napirend előtt Hadik János gróf interpellá-
ciót intézett a honvédelmi miniszterhez Ti-
sza István gróf párbaja ügyében, hibáztatta, 
hogy a katonaság ismét közjogi kérdéseket 
intéz el, kérdezi, hogy miután Tisza .honvéd-
százados, miért mellőzték ebben az ügyben, 
a honvédséget? Hazai Samu báró 'honvédel-
mi miniszter válaszában kijelenti, hogy a 
katonaság nem avatkozott közjogi kérdések-
be. Hadik János gróf nem veszi tudomásul 
•a választ, mire Ha.zai megismétli szavait, 
majd a főrendek többsége elfogadja a mi-
niszter válaszát. Ezután a költségvetés tár-
gyalásába kezdtek. A költségvetés első szó-
noka Zselénszky Róbert gróf volt. Hosszú 
Vazul a román kérdésről beszólt és dicséri 
a kormányt álláspontjáért. Tisza István 
gróf .a határrendezésről beszélt; a véderő 
erőforrásait emiitette, majd kifejezte örö-
mét, liogy része lelhet a katholikus autonó-
mia megvalósításában. Hadik János gróf, 
majd Csernoch János hercegprímás szólalt 
föl ezután. Csernoch a katholikus autonó-
miát sürgeti ós t ámadja .azokat, akik az is-
kolából a vallásoktatást ki akar ják küszöböl-
ni. Telesizky János, Jankovich Béla minisz-
terek és Tisza István gróf ismételt felszóla-
lása után a költségvetést elfogadták. 

Pénzintézetek országos kongresszusa. 
A Pénzintézetek Országos Egyesülése által 
rendezett országos pénzintézeti kongresz-
szust a fővárosi és vidéki pénzintézetek élénk 
részvétele mellett nyitotta meg csütörtökön 
Széli Kálmán bankkormányzó, az Egyesülés 
elnöke. A kongresszuson a kereskedelemügyi 
minisztert Vargha Gyula államtitkár, a pénz-
ügyminisztert Agorasztó Miklós miniszteri 
tanácsos, az i gazsá g ti gy min i sz te r t Barna Ig-
nác kúriai biró és Kuncz Ödön egyetemi ta-
nár képviselték. A kongresszus első tárgya 
Hantos Elemér dr. igazgató, országgyűlési 
képviselő előadása volt, hitelintézeteink álla-
potáról és az egyesülés működéséről. Az elő-
adás hangsúlyozza, hogy a lefolyt pénzügyi 
válság által előidézett síuiyos időkben az 
egyesülés bizalmi központja volt a hazai 
pénzintézeteknek, amelyekből a krizis foko-
zottabb mértékben váltotta ki az egymásra-
utaltság érzését. Ennek a körülménynek tu-
lajdonitható, hogy az utolsó esztendőben 161 
pénzintézet lépett a tagok sorába. A nagy 
tetszéssel fogadott előadás után Éber Antal 
dr. vezérigazgató tartott előadást a polgári 
törvénykönyv' tervezetének a pénzintézetek 

érdekeit érintő kérdésekről. Majd Deák Gyu-
la vezérigazgató (Kassa) ismertette a pénz-
intézeti reform megoldásának irányelveit s 
végül Nyári Jenő dr. tartott előadást a hi-
telbiztosítéki jelzálogjog kérdéséről. A nagy-
érd ekü előadásokhoz Barna Ignác dr. kúriai 
biró, Székely Ferenc dr. vezérigazgató szó-
lottak hozzá. 
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Kétezer szegedi diák 
sportünnepélye. 

(Saját tudósítónktól.) Áldozócsütörtök 
délutánján a StiAK újszeged! sporttelepén 
fényesen sikerült, impozáns sportünnepély 
folyt le. Három szegedi tornatanár : Buday 
Gyula, Csapó ödön és Takáts Istvánt fárad-
ságos munka révén megvalósították azt az 
eszmét, bogy ,a szegedi középiskoláknak i f jú-
ságának, körülbelül kétezer diáknak egyön-
tetű és nagyszerű pontossággal betanult sza-
badgyakorlatait egy atlétikai versennyel 
-egybekötött sportünnepély keretében bemu-
tathassák .a szegedi közönségnek. A sport-
ünnepély mint látványosság is elsőrendű-
nek bizonyult. Az öt-hatezer főre tehető kö-
zönség mindvégig a legnagyobb érdeklődést 
tanúsította; tetszésének és elismerésének 
gyakori tapsokkal adott kifejezést. 

A sportünnepély a diákok felvonulásá-
val vette kezdetét. Először a főreáliskola, 
majd a városi főgimnázium, utána a t-auiíó-
képző és végül az állami főgimnázium if jú-
sága vonult el négyes sorokban, (lobszó mel-
lett a zsúfolásig megtelt tribün előtt. A 
kétezer diák fehér trikó-inget ós fehér sip-
kát viselt; ízléses öltözetük az egyszerűség 
és tisztaság harmóniá já t keltette a nézők-
ben. A felvonulás után hosszú, párhuzamos 
sorokban helyezkedtek el. Ekkor megszólalt 
a lionvédzenekar, amely eljátszotta a Him-
nuszt, kisérve a kétezer diák énekét. 

A Himnusz eléneklése után az ünnepély 
legszebb része: a szabadgyakorlatok követ-
keztek. A diákok ,csapatai mögött játszott a 
46-os katonazenekar és a zene r i tmusára, 
mint valami rejtélyes parancsszóra végezte 
a kétezer diák a legnagyobb precizitással a 
szabadgyakorlatokat.; lEgys|zerre jemelkedett 
föl és hanyatlot t le négyezer kar ; egyszerre 
haj lot t meg kétezer derék és az egyes test-
gyakorlatok plasztiiciltása pi l lanatnyi pon-
tossággal tűnt elő. A szabadgyakorlatok 
után a csapatok elvonultak a pályáról ós 
kezdetét vette az egyéni atlétikai verseny, 
amely este félnyolcig tartott. 

A szépen sikerült ünnepélyen, mint fő-
védnök vett részt Szele Róbert dr. tankerü-
leti főigazgató. A tiszteletbeli fővédnökök kö-
zül megjelentek: Daempf (Henrik és Schu!-
theisz Emil altábornagyok, Lázár György 
dr. polgármester családja, Seide Rezső vezér-
őrnagy, Nónay Dezső honvédezredes, llen-
neberg József báró ezredes, Cserépy Árpád 
bon véd huszár alezredes, Mjk Ignác utász 
alezredes, Reschfcllmer Antal honvódtiizér 
őrnagy. Az ünnepély megjelent védnökei 
voltak: Bontó József a városi főgimnázium 
helyettes igazgatója, Gallér Kristóf tanító-
képzői igazgató, Homor István állami fő-
reáliskolai igazgató, Kárpáti Károly állami 
főgimnáziumi .igazgató, Jánossy Gyula tan-
felügyelő, Somogyi Szilveszter dr. főkapi-
tány, Gaál lEndre dr. kulturtanácsos, Holtzer 
Tivadar a SzAK elnöke, Lövész Antal a 
SzTiE elnöke, Meák "Gyula a (SzTK elnöke. 

Az egyéni versenyek is sikerültek, mint 
azt az alábbi eredmények is mutat ják. 

Síkfutás. I . osztálsibeliek részére, 50 mé-
ter. 1. Szenez A n d r á s (főreál) 7.1 másod-
perc; 2. Penovszky Borivoj (áll. főgimm); 3. 
Setyerov Lázár (áll. főgimn J); 4. Grim János 
(áll. főgimn.). — II. osztálybeliek, 50 méter. 
1. Wagner János (főreál) 7.1; 2. Joó Lajos 
(áll. főgimn.) 7.1; 3. Domonkos Ferenc (fő-
reál); 4. Bohn József (/főreál). — I I I . osz-

tálybeliek, 60 méter. 1. Jovanovics Drago/ 
(áll. főgimn.) 7,1; 2. Petze Ágoston (fő/.1' 
3. Maraseszku Eneasz (áll. főgimn.); 44. W 
fel Mátyás (áll. főgimn). — IV. osztál/ 
liek, 60 méter. 1. Pu tn ik Győző (áll. főg"ff; 
7; 2. Ohm József (áll. főgimn.); 3. Bi»® 
János (városi főgimn.); 4. Kungel Jánosi 
reál). | | 

Szer tor názás. V-hVIII. oszt. W J 
korlát, ló.) összetett verseny. 1. Beleüt/ , 
ter (áll. főgiímnj) VI. o. t.) 108 és fél P ® / 
örha lmy Károly (városi főgimn. V I I / ° \ j 
107; 3. Inczédy Ágoston (tanítóképző 
évf.) 106; 4. Radványi Sándor (városi 1 

gimn. VII. o. t.) 132; 5. Baraics Marcelró 
rcsi főgimn. VIII. o. t.) ;101 és fél; 6. Mu" 

1. Sándor (városi főgimn. VIII . o. t.í) 
Sulydobás. VI. oszt. (5 kg.-os su 
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Wiklasz János (áll. főgimn.) 11.23; 2. V a j 
Sándor (tanítóképző) .11.07; 3. T ippnia / / 
nos (városi főgimn.) 10.88; 4 Körösi 
(főreál) 10,27. VIII . oszt. (7 és e g y / ? / 
kg.-os súllyal.) 1. Schmidt Béla C J j 
10,52; 2. Milliöh Péter (tanítóképző) 
Horváth Ödön (áll. főgimn.) 9.36; 4. Ujj 
(városi főgimn)) 8,82. 

"Kft' 
Magasugrás. V. oszt. 1. Willingey / 

roly (főreál) 150; 2. Wéber Rezső ( / ; « 
gimn.) 140; 3. Eperjesi József (tanítókéi> 
135; 4. iSchüller Andor (városi fog®11 

Távolugrás. VI . .oszt. 1. Banner G / j 
(főreál) 5.82; 2. Weil Pál (városi főg®/ 
4.80; 3. Oppelmayer Károly (áll. f ó f /g ) 
5.31; 4. Inczédy Ágoston (tanitókeP' 
4,80. _ ( t r 

Diszkoszdobás. 1. Pottyondy Károly j 
nitóképző) 26.65 ; 2, ^„A^rr . 
főgimn.) 26.10; 3 
főgimn.) 25.35 ; 4. 
20.20. 

Rudugrás. V—VIII 

Markov i t s György 
" (v 

(főre1 

iiitt 

Sdhaef fe /Kr is tóf / / j j 
iErőssy Béla 

oszt. ll. Mén? 
Ferenc (tanítóképző) 2.60; ,2. Hegyi 
(városi főgimn.) 2.50; 3. Inczédy Agos 

(tauitóképző). n. 
Stafétafutás. V. oszt. 4X60 méter. 1- _ 3 

lami főgimn. csapata; 2. Városi f o g í ® / 
Főreál; 4. Tanítóképző. — VI. osz.t. 
méter. 1. Főreál csapata; 2. Városi főg>/ j 
3. Állami főigmn.; 4. Tanítóképző. —' 
oszt. 4X100 méter. 1. Állami főgimn. 
ta; 2. Főreál; 3. Tanítóképző. A városi 
gimnázium csapatát diszkvalifikálták k® J 
fezes miatt. — VIII. osz. 4X1200 met®,^ 
Állami főgimn. csapata; 2. Főreál; 3. 
si főgimn.; 4. Tauitóképző. p . 

A versenyek befejezése után SzeP 9 
bért dr. főigazgató kiosztotta a ö i r ^ ^ y . 
győzteseknek. ,A versenyzsüri tagjai alj.r 
Banga Sámuel főgimnáziumi t o r } i : l / r 
(Hódmezővásárhely), Bernáth Kálmán ' 

l£Cg* védtiizérfőhadnagy, Hámos Nándor 
rendi főgimnáziumi tornatanár (BudnP' 

ti 
tű?' 

ri < 
hon / 

Herczeg István a Szegedi T o r n a g y e s ü / 
ja, Kálmán Géza állami főgimnáziumi 
tanár (Temesvár), Ma.tusko.vits Imre 
százados, Papp Árpád utászifőlhaűn ^ 
Plichta Béla tanár, a SaAK igazgatója, > ' 
lyoHdy Károly százados, Waltér Ferm® 
v éd huszár főh ad n agy 

Hirdetések közlésére leg^' 
szerübb a Déímagyarorsz^; 

Royai nagy kávébátb^ 
Minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereménytárgy jk*®' P 

Naponta ezigányzene. 

SZÍNHÁZI V A C S O R A ! 
Saját termésű kitűnő h e g y ' / / ' , , 
Különlegesség:„Royai ' 
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