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zsef NSE, Oláh Dezső, Klein István, Tóth 
•Ferenc BTE, Orbán Sándor SzTK, íBranko 
vie.s Dobrivoly, tRa-dia- Miklós, Papp Zorilla 
TAC. 

A távolug-rásra nevezett atléták: Sándi 
Ferenc, Mezey Gábor SzTC, Bezzegh Antal 
ÜTK, Gáthy Árpád, Bagi Sándor NSE, Sza 
lay Ádám PAC, Baross Géza BSE, Kaszta 
Jenő SzTK, Jakobesics Bácska, Kokas Imre 
CsFC, Tóth Ferenic, Oláh Bezső, Hadházy 
Bezső BTE, Kauíma.nn József, Orbán Sán 
dor, J ascliinszky Lajos SzTK, Badd Miklós. 
Nagy János, Papp Zorilla TAC. 

A rudugrásra nevezett atléták: Mezey 
Gábor SzTC, Deutech Antal NKAC. Bezzegh 
Antal T1TK, Steinfeld Imre ATE, Bebreoeny 
Lajos NSE, iBeretzky Ferenc NSE, Károly 
Gyula PAC, Hadházy Dezső, Tóth Ferenc 
BTE, Orbán Sándor SzTK, Radd Miklós 
Wagner Károly TAC. 

A sulydobáisra nevezett at léták: Petráss 
Sándor SzTC, Bedő Pál, Bor vei y Lajos NSE 
dr. iHolota János ÉSE, Kemény Gusztáv, Ká 
roly Gyula PAC, íMezőfalvy Bezső, Kéry 
József SzAK, Jakóbostics Bácska, dr. Pető 
Pál BTE, Orbán Sándor SzTK, Újlaki Rezső 
Massong József, Kleiser Nándor, Papp Zo 
rilla, Spányi József, Reisz József, dr. Fehér 
József TAC. 

A 'diszkoszvetésre nevezett at léták: Pet-
ráss Sándor, Mezey Gábor SzTC, Bedő Pál, 
Borbély Lajos -NSE, dr. Holota János ÉSE, 
Károly Gyula, Kemény Gusztáv PAC, Bog-
dán Mihály BSE, Mezőfalvy Bezső SzAK, 
Jakobesics Bácska, dr. Pető Pál, dr. Fényes 
Jenő. Fischer Rudolf, Gyarmathy Miklós 
DTE. Újlaki Rezső, Massory József, Kleiser 
Nándor, Papp iZorilla, Spányi József, Reisz 
József, dr. Fehér József TAC, Kiss Péter 
SzTK. 

A gerely vetés ihcp-re nevezett atléták: 
Jónás Károly NAC, Palotay Károly SzTC, 
Steinfeld Imre ATE, Bedő Pál, Börbély La-
jos, B'enetzky Ferenc NSE, dr. Holota János 
ÉSE, Károly Gyula, Kaszala István, Kemény 
Gusztáv PAC, Kéri József, Pethő Zoltán, 
Nagy Sándor, Magyar Károly SzAK, Had-
házy Dezső DTE, Orbán Sándor SzTK, Mas-
song József, Löbl Ármin, Újlaki Rezső, Nagy 
Zoárd, Wagner Károly TAC. 

A kalapácsvetésre nevezett a t lé ták: Be-
dő Pál NSE, Károly Gyula PAC, Kéri Jó-
zsef SzAK, dr. Petlhő Pál, Gyarmathy Mik-
lós, Fischer Rudolf BTE, Orbán Sándor 
SzTK, Újlaki Rezső, Massong József, Kleiser 
Nándor, dr. Fehér József, Spányi József 
TAC. 

Brüll Alfréd, az ismert sp-ortnnecaenás 
vasárnap délben a gyorsvonattal érkezik Sze-
gedre, hogy az általa felajánlott serleg első 
kiírásán személyesen is jelen legyen és buz-
dítsa az eddig elhanyagolt vidéki atlétika lel-
kes úttörőit. 

o Ki legyen a déli kerületi e lőadó? 
Ma válasszák meg az uj kerületi előadót 
MLSz déli bizottsága részére. Immár két 
éven át Kovács Ödön dr. töltötte be az igen 
fontos poziciót és mindjárt hozzátehetjük, 
hogy a túlnyomó többség 'legnagyobb meg-
elégedésére. Olyan férfin viselte eddig is a 
tisztet, ki korrekt magatartásánál és nagy 
szakértelménél fogva fel tétlenül konkurren-
cia nélkül áll a kerületben, önálló állású, 
pártoktól és egyletektől független sports-
rnan, kinek fáradhatatlan és buzgó működé-
se a déli kerületet az összes vidéki kerüle-
tek felé emelte. De nemcsak e nagy érdemét 
kell kiemelnünk, hanem azt is, hogy bármi-
lyen kérdés 'került szőnyegre, mindig tudta 
magát párt- és klubérdekek fölé emelni, ami 
valóban nagy szó és a mostani áldatlan 
sportharcok közepette. Azért nem is tudjuk 
elképzelni, hogy más valaki mellé álljon a 
bizottság és ezért vesszük biztosra, hogy 
továbbra is Kovács Ödön doktor fogja intéz-

ni Dél Magyarországnak minden vonalon 
óriásit fejlődött futball ügyeit. 

o Az MLSz közgyűlése Szegeden. Ma 
t a r t j a a Magyar Labdarugók Szövetségének 
déli kerületi bizottsága rendes évi közgyű-
lését a SzAK Korzó-kávéházbeli hivatalos 
helyiségében. A szokottnál is nagyobb ér-
deklődés kiséri a mostani közgyűlést, mert 
ezen választják meg az u j bajnoki évre az 
u j tisztikart. Amint értesülünk, harc lesz 

az előadó személye körül. 
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Tallózás a szegedi iskolák 
értesítőiből 

VI. Római katholikus polgári leányiskola. 

A római katholikus polgári leányiskola 
értesítője Jászai GéZa e. püspököt búcsúz-
t a t j a el első cikke, meleg, kegyeletes szavak-
kal á rván maradt iskolájától, Jászai 7 éven 
át igazgatta a .római katholilkus polgári 
leányiskolát odaadással, bnzigóságigal. Az 
igazgatással most ideiglenesen Barmos 
György alsóvárosi plébános bízatott meg. 

Az év fontosabb eseményeiből .megtudjuk, 
hogy 217 tanuló ,Íratott be, ezekből vizsgát 
tett 205 tanuló; kitűnő 27, jeles 54, jórendü 
70, elégséges 40, elégtelen csak 14 (ez 6 szá-
zalék), oly szép eredmény, mely a kiváló is-
kolanénék lelkiismeretes munkájáról tesz ta-
núságot. A tantestület 9 tagból ál l t ; élén M. 
Paulina főnöíknővel hivatásától áthatot t buz-
gósággal, vallásos szelídséggel munkált az 
i f júság nevelésén. Ez .a:z iskola is egyike 
azoknak, mely oly fontos .missziót teljesít 
ugy a .szellemi, mint az erkölcsi .nevelés te-
rén. 

Megemlíti még az értesítő, hogy a tanu-
lókat földrajzi és természetrajzi kirándulá-
sokra vitték, ebbeli ismereteik liővitóse cél-
jából; ezenkívül Uránia-tudományos előadá-
sokat is hallgattak. A nyelvek tanításánál 
az ujabb irányú (direkt) módszert klövették, 
mely nem grumatikára, hanem a társalgó és 
szemléltető módon való taní tásra helyez 
súlyt. Ép oly gondot fordítottak a .lelkiek ápo-
lására, a vallás-erkölcsi nevelésre; a hazafias 
nevelést szolgálta a tanítás szellemén kívül 
.az iskolai ünnepek rendezése. 

Meglátogatták az iskolát: Jankovioh Bé-
la vallás- és közoktatásügyi miniszter, Glat-t-
felder Gyula megyés püspök, Cicatricis La-
jos dr. főispán, Jánossy Gyula királyi tan-
felügyelő, Gaál Endre szenátor. 

Az év végén a tanulók rajzaiból, kézi-
munkáiból szép kiáll í tást rendeztek, mely 
nemcsak esztétikai szépségénél, hanem gya-
korlatias i rányánál is méltán feltűnést kel-
tett. 

A szertárak közül főleg a könyvtárak 
gyarapodtak; ezenkívül rajzszerek, továbbá 
énekszerek (zongora) beszerzésére 1370 K-át 
fordítottak. 

(o) Beiratások a szegedi élíami fa-
ipari szakiskolába. A szegedi fa;pari szak-
iskolába a felvétel iránt julius hó 31-ig le-
het az intézet igazgatóságához (Mars-tér 7.) 
ibélyegtelen beadványban folyamodni. Fel-
vétetnek oly tanulók, kik kiét középiskolai 
osztályt, vagy ha t elemi osztályt- sikerrel vé-
geztek, 12-ik életévüket betöltötték és koruk-
íoz képest kifejlett, egészséges testalkattal 
urnák. A kérvényhez melléklendő: kérészi-
évé! (születési bizonyítvány), iskolai bizo-

nyítvány, ujnaoltási bizonyítvány; továbbá 
a tanuló a t y j a vagy gyámja, abbeli nyilat-
kozata, hogy a tanuló az iskola 4 évfolya-
mét teljesen bevégzi és liogy ellátásáról ez 
alatt gondoskodik. Megkeresésre az iiigazga-
óság díjmentesen küld tájékoztatót. A ta-

nulók felvételükről legkésőbb szeptember hó 
-ig értesíttetnek. 
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§ Ügyvédek tisztelgése az uj táblai 
elnöknél. A szegedi ügyvédi kamara ma dél-
előtt küldöttségben tisztelgett Mennye/ 
László táblai elnöknél. Az ügyvédek üdvözül-
ték az uj elnököt, aki meleg szavakkal kö-
szönte meg az üdvözlést. 

§ Uj ügyészi megbízott. Rózsa A n d o r 

dr.-t, a szegedi ügyvédi k.ar nagytehetségű 
fiatal tagjá t a;z igazságügyminiszter ügyészi 
meghízottá nevezte ki. Az erről szóló liirt » 
hivatalos lap mai száma közli. 

§ Amerikai elitéltből szegedi v á d l ó * 1 . 

Érdekes bünügy kerül hamarosan .a szegődi 
törvényszék elé. Mandics Milos liparoslegényí 
szándékos emberölés miatt- tiz évi fegyházra 
Ítélte az újvidéki esküdtbíróság. A bünteté-
séből kitöltött íViácon hé t évet, aztán folté-
telesen szabadon bocsátották. Később ujb©' 
összeütközésbe jutott a. törvénnyel. Hatótól 
elleni erőszakot követett el Újvidéken, mié"1, 

öt hónapi fogházra ítélték. Mandics m-ftó' 
szökött a büntetés kitöltése elől, mert attól 
tartott, hogy az elengedett három évi fegí' 
házat .is le kell majd ülnie. Emia t t 1908-ba11 

kiszökött Amerikába. Clevelandban telep®' 
de t-t meg. A z u j világban pénzt hamisított. 
Ítélték tizenkét évre és a lewenworti fefU' 
intézetbe szállították. A büntetésből kitöltőft 

három évet. azután megszökött. Mandi®5 

1913. november 20-án érkezett vissza Magya1"' 
országba. Bujdosott egy ideig, aztán vissz*1' 
ment Újvidékre. Az újvidéki ügyészség -1©* 
fülelte és ki kellett töltenie az öt hónapi 
házbiin totósét, amely elől Amerikába szökött 
Mielőtt kiszabadult- volna az ügyészség M 
házából, megérkezett az igazságúgyminis/®' 
rinmba a clevelandi bíróság értesítése a sz©' 
késről. Az ügy körül most érdekes bonyod®' 
lom keletkezik. A magyar büntetőtörvény' 
könyv enyhébben bünteti a pénzhamisító5 

bűncselekményét, mint- az amerikai. MandÜ* 
pénzhamásitási ügyét, amelyben Amerikába11 

már jogerősen elitélték, sőt már a büntet©5 

kitöltését is megkezdette, most újból kell tár-
gyalni a magyar bíróságinak. Ebben az ü?>" 
ben a szegedi törvényszék Ítélkezik majd-
minthogy pónzhamisitási ügy -a tábla szél' 
helyén levő törvényszék hatáskörébe tart©' 
zik. A tárgyalás azonban igen különös (lese-
mért Amerikában vannak a bizonyítékuk 
Mandicsot Újvidékről a szegedi Csillagból" 
tön rabkórházába szállították. 

Ungár Benő 
szállító 

Szeged, Jókai-utca l . s z . 
Telefon 34. 

Bútorszállításokat h J f 
ben és vidékre, beral© 
t irozá t s?á az rnMjl 

helyiségben eszközük 

I N T E R N Á T U S 

S Z E G E D , T i s z a L a j o s - k ö r u t 43> 
Az internátus felvesz főgimnáziumi, főreál-
iskolai, telsőkereskedelmi és polgári iskola' 
tanulókat UHLLItS ÉS NEMZET1SÉBI KÜLÖNBSÉG HÉDHÜü-

fl nQuenűékek szaktanárok felUouelete alatt állanak 
Az internatusnak kitűnően berendezett két-
emeletes palotája minden iskolához közel es ik-
MHBÚNTRHULŰH SZAKSZERŰ OKIAIÉSBAN nÉSZESULNCH-

= Felsőkereskedelmi iskolai tanulók ^ 
lehetőleg julius 5-ig küldjék okmányaikat-
Ellátás évi 5 Ü 0 kor. Táviró cini: BOHH 
Tájékoztatót kíild : R fj u íj 


