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Panasza szerint fia azért ment el hazulról, 
®ivel ő' másodszor is férjhez ment és félt 
a mostoha apától. A rendőrség elrendelte 
Esőké Pál országos körözését. 

- Hol van Colettl ? Szombaton és va-
6tanap megtalálhatja az Urániában! A Kek 
egérből előnyösen ismert Magda Lessing 
fesz művészgárdájával egy kiválóan szél-
fees vígjátékot ad elő: ,JIol van ColettU 
c,mmel. A darab kiváló ötletességgel van 
fegirva és az előadás keretében végigvezet 
Anniinkét egész Berlin zajos éjjeli életén és 
a mulató Berlin egyes jelenetei kmzaéká-
nm gyorsasággal vonulnak el szemeink 
(>6tt. A szereplőknek már több kiváló víg-

KOZOKTATÁS 

Játékban tapasztalt kitűnő játéka az ötletes 
rendezés és főleg a darabnak finom pikanté-
riával megirt témája ezt a képet nagy von-
ferejüvő fogják tenni. A darabot szombat 
48 vasárnap mutat ja be az Uriánia-szinhaz. 
7 A Vass-moziban .szombaton egy remek 

felvonásos dán képet mutatnak 'be. 
frilliáns felvételek és a meseszövés i« meg-
fen érdekes Ez nem sablonos mozidrama, 
/nem maga az igazi művészet, maga az 
elet. 
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N f c z e w T E é s a k e r - T V E Szegeden. 
/főn a tó Mérkőzések lesznek vasárnap és 

t f e t a W i 7 t a t ó J ' s z e g e d i sporttelepén. Az ei-
?5«s első U I E ^ a III kerületi TVE kiváló 
át1 ^ y " psapatai lesznek a SzAK vendé-

tásiban j ? n a P a z EJ TE a következő össze-
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^ ^ ^ f e f e z é s t Vámos Soma v e z e t k ^ ^ 

^lrc,etések közlésére legcél-
s ^ b b a Délmagyarország. 
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(o) Felvétel Szeged szabad királyi 
város felsőkereskedelmi iskolájába Szeged 
szab. kir. város felsőkereskedelmi iskolájá-
ba az 1914—15. tanévre való felvételek ifolyó 
évi junius hó 30-ikán és julius hó 1—5. nap-
jain tartatnak meg az intézet Feketesas-utca 
és Tisza Lajos-körut sarkán levő helyiségé-
ben. Az alsó osztályba felvétetnek oly tanu-
lók, akik a polgári, reáliskola vagy gimná-
zium negyedik osztályát a latin nyelvtől el-
tekintve sikerrel végezték és erről bizonyít-
ványt mutatnak föl. A középső ós felső 'Osz-
tályba való felvételnél az intézet volt tanu-
lói birnalk elsőséggel. lA felvételnél bemuta-
tandó az iskolai bizonyítvány, anyakönyvi 
kivonat és ujraoltási bizonyítvány. A felvé-
telre szülő vagy gyám kíséretében kell je-
lentkezni. Felvételi dij 30 korona, melyben a 
rendkívüli tárgyak tanítása is benfoglalta-
ti'k, évi tandíj 200 korona, mely négy, eset-
leg több részletben is fizethető. Szegénysor-
su és jeles eredményt felmutató tanulók 100 
vagy 200 koronás ösztöndíjban részesülhet-
nek — jövő tanéviben 20—2ő tanuló. A meny-
e i b e n a szabályszerű létszám osztályonkint 
nem volna meg, ugy a folytatólagos felvétel 
szeptember hó 1—5. napjain történik. Az is-
kolát illetőleg készséggel szolgál felvilágo-
sítással Nyáry György iskolaigazgató. 

(o) Felvétel Szeged szabad királyi vá-
ros három évfolyamú női felsőkereskedelmi 
iskolájában. Szeged szabad királvi város há-
rom évfolyamú női felsőkereskedelmi iskolá-
jában az 1914—15. tanévre való felvételek fo-
lyó évi junius hó 30-ikán és julius hó 1—5. 
napjain történnek a Tisza Lajos-körut. és Fe-
ketesas-utea sarkán levő intézeti épületben. 
Az alsó osztályba felvétetnek oly tanulók, 
akik a polgári leányiskola, felsőbb leányis-
kola vagy gimnázium negyedik osztályának 
minden tárgyát a latin nyelvtől eltekintve 
sikerrel végezték s erről bizonyítványt mu-
tatnak fel. A felvételinél bemutatandó iskolai 
bizonyítvány, anyakönyvi kivonat és ujraol-
tási bizonyítvány. A felvételre szülő vagy 
gyám kíséretéiben kell jelentkezni. Felvételi 
dij, — melyben a rendkiviili tárgyak tanítá-
sa is benfoglaltatik — 30 korona, évi tandíj 
200 korona, mely négy, esetleg több részlet-
ben is fizethető. A középső és felső osztályba 
felvétetnek oly tanulók, akik a felsőkereske-
delmi iskola középső és felső osztályát siker-
rel végezték. Amennyiben a szabályszerű lét-
szám osztályonkint megtelt, ugy a folytató-
lagos felvételnek tovább nincs helye. Minden 
irányban készséggel szolgál felvilágosítással 
Nyáry György, az intézet igazgatója. 

(o) Felvétel a szegedi állami felső-
kereskedelmi iskolába. A szegedi állami 
felsőkereskedelmi iskolába az 1914—15. isko-
lai évre junius hó 30-tól bezárólag julius .hó, 
5-ig a délelőtti hivatalos órák alatt lehet fel-
vételre jelentkezni és pedig olykép, hogy ju-
nius hó 30-án ós julius hó 1-én az alsó osz-
tályba csakis szegedi és qsongrádmegyei il-
letőségű tanulók, más megyebeliek pedig 
csak a következő .napokon vétetnek ifel. Az al-
só osztályba olyan növendékek vehetők fel, 
akik a polgári iskola, gimnázium vagy reál-
iskola negyedik osztályát sikerrel elvégez-
ték. A felvételre a tanuló a szülő vagy gyám 
kíséretében személyesen köteles megjelenni, 
levélileg jelentkezni nem lőhet. A felvételre 
jelentkező tanuló legutolsó iskolai bizonyít-
ványát, születési és ujraoltási bizonyítvá-
nyát köteles bemutatni. .A felvételi dij 11 
korona. Az évi tandíj 100 korona, mely vagy 
egyszerre vagy 25—50 koronás részleteikben 
előre fizetendő. Szegénysorsu, jó előmenetelü 
ós jó magaviseletű tanulók tandíjmentesség-
ért folyamodhatnak. A tandíjmentességet ké-
rő és kellően felszerelt folyamodványok a 
szeptemberi beírások alkalmával az osztály-
főnököknek adandók át. Tájékozásul közlöm 
az érdekelt szülőkkel, hogy a jövő tanévben 

csak 4 alsó, 3 középső és 3 felső osztály fof 
megnyittatni és amennyiben az egyes osz-
tályokban a szabályszerű létszám (40—40) 
már a mostani felvétel alkalmával meg lesz, 
szeptember hóban folytatólagos felvételnek 
helye nincs. A felvett tanuló felvételi jegyet 
kap, aki ezen jegygyel szeptember 4-ik nap-
jának déli 12 órájáig köteles beiratkozás cél-
jából jelentkezni. Ha valaki az említett ha-
táridőig nem jelentkezik, annak helye más-
sal fog betöltetni. A középső és felső osztály-
ba lépő tanulók, akik az 1913—14. iskolai év-
ben is a szegedi áll. felsőkereskedelmi iskolá-
nak voltak tanulói, julius első 5 napján te-
kintet nélkül illetőségükre, felvétetnek, mig 
más felsőkereskedelmi iskolából átlépni kí-
vánó tanulók csak szeptember 2-án vétetnek 
fel, ha .addig a szabályszerű létszám 'be nem 
telik. Az érdeklődőknek értesítővel, esetleg 
bővebb felvilágosítással készséggel szolgál: 
Tóth József igazgató. 

(o) Felvétel a 'női kereskedelmi szak-
tanfolyamra. A szegedi állami felsőkereske-
delmi iskolával kapcsolatos női kereskedel-
mi szaktanfolyamra az 19>14—>15. tanévre már 
junius 30-tól kezdve lehet beiratkozni. Ezen 
10 hónapos tanfolyamra olyan növendékek 
vétetnek fel, kik a polgári vagy felsőbb leány 
islkola negyedik osztályát sikerrel elvégezték, 
de felvehetők olyanok is, akiknek nincsen 
ugyan a IV. osztály elvégzéséről szóló bizo-
nyítványuk, de a felvételt megelőzőleg sike-
res felvételi vizsgálatot tettek, utóbbi vizs-
gálat csak olyanoknak engedtetik meg, akik 
jelentkezésük alkalmával életük 16. évét már 
betöltötték. A felvétel alkalmával minden ta-
nuló 5 K felvételi dijat fizet. Az évi tandíj 120 
K, mely 12 iK-ás előleges havi részletekben is 
lefizethető. Tandíjmentesség nincs. Szüksé-
ges okmányok: iskolai, születési és ujraol-
tási bizonyítvány. Bővebb felvilágosítással ós 
•iskolai tájékoztatóval bárkinek készséggel 
szolgál: Tóth József igazgató. 

KÖZIGAZGATÁS 
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(-) Árlejtés a fogadalmi templom mun-
kálataira. A fogadalmi templom épitő bizott-
ságának szükebbkörü bizottsága julius ne-
gyedikén ülést tart, amelyen a templomto-
ronynak az órától a keresztig terjedő ma-
gasságát fogják meghatározni. A mérnökség 
valószinüleg még ezen a 'héten kiírja az ár-
lejtést az összes boltozatok és tetők szerke-
zetére, amelyek vasbetonból készülnek. Ki-
írják még az árlejtést a cserépíedőre, az 
ács- és bádogosimiurokákra is. 

(-) Közgyűlés. Szeged törvényhatósági 
bizottsága junius harmincadikán, kedden dél-
után négy órakor Cicatricis Lajos dr. főis-
pán elnöklésóvel rendes közgyűlést tart. A 
közgyűlés ügyei között valószinüleg nagyobb 
vitát fog provokálni a hidvámimentességekről 
szóló tanácsi dlőterjesztés. 

T)c lm agija r ország 
előfizetési á r a S z e g e d e n : 

egy évre . . . 24.— kor. 
félévre . . . 12.— „ 
negyedévre . . 6.— „ 
egyhónapra . . 2.— w 

V i d é k e n : 
egy évre . . . 28.— kor. 
félévre . . . 14.— „ 
negyedévre . . 7.— „ 


