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nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

Írógépszalag—szénpapir és az összes 
írógép kellékek állandóan raktáron tart és díj-
mentesen felszereli Keller Trógépváílalaí Sze-
ged, Széchenyi-tér 8. Telefon 353 g 
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SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 

oooo 
MŰSOR: 

PÉNTEK: Legénybucsu, operett. 
iSZOMiBA/T: A nagymiama, vígjáték. 
VAlSIÁiElNAP: Mágnás Miska, operett. 

A szegedi szinháznyitás. A színházi iroda 
jelenti!: Mára összegyűlt már a társulat va-
lamennyi tagja, megkezdődtek a próbák ugy 
a szezonnyitó reprizekhől, mint az újdonsá-
gokból, melyek hamarosan követik egymást.) 
Kedden reggél 9 órakor nyílik meg a pénz-
tár s árusítja a jegyeket a pénteki, zouíbati, 
valamint a vasárnapi! előadásra. 

Kabaré a Korzó-moziban. Vasárnap este 
volt a Korzó-mozi nyári helyiségében az év-
záró előadás. Ez az előadás azoknak a szegedi 
színészeknek a javára szolgált, akik díjtala-
nul vettek részt a Korzó-mozi igazgatósága 
által rendezett négy — a szegedi rokkant 
katonák javát szolgáló — előadásban. Elis-
merést érdemlő a szegedi színészek készsége, 
de föltétlenül nobilis az eljárása a Korzö-
mozi igazgatóságának, amely a vasárnapi 
est átengedésével busásan honorálta a szí-
nészek szereplését. íMeg kell említenünk, 
bogy a vasárnap esti előadás jövedelmének 
10%-át a rokkant, színészek alapjára fordít-
ják. Rendkívül nagy számban sereglett ösz-: 
sze a közönség az évzáró előadásra. És sokat 
tapsolt a szereplőknek, akik igyekeztek a tet-
szés kivivására. Alrnásy End re verseket sza-
valt, Déri /Rózsi dalokat .adott elő, az Ocskay-
pár egy-egy áriával szerepelt a műsorban, 
Matány Antal boka-nótákat énekelt, majd 
kabaré-apróságok kerültek szilire Körmendy 
Kálmán. Szegő Endre és Ferenczy Frigyes 
előadásában. Harsányi Zsolt Mi lesz a darab-
bal? cimü apróságában fellépett Nagy Teréz, 
a legjobb magyar naiva, aki egyéniségé nek 
bájával, a színjátszás kiválóságával nagy 
szépségeknek volt az előidézője. Minő kár, 
bogy ezt az értékes talentumot nem az öt 
megillető helyen és darabban élvezhetjük. Az 
est folyamán Tamás Rezső konferált, 

Ocskay Kornél sikere. A szegedi színház 
szépiiangn tenoristája: Ocskay Kornél, szóm-
ba tona. este ,fellépett a fővárosi állatkerti 
szimfonikus hangverseny keretében, még pe-
dig jelentős sikerfel. A Világ a következő-
ket i r ja fellépéséről: „A művész, akinek haj-
lékony és rendkivül kellemes tenor hangja 
van, a Bohémélet nagy áriáját énekelte, tel-
jes zenekari kísérettel s művészi előadása 
nagy sikert aratott." 

Molnár Ferenc uj darabja. Több diadal-
mas színpadi mii szerzője: iMolnár iFerenc 
Farsang cim alatt u j darabot irt, amely hit-
betőleg már novemberben bemutatóra kerül 
a. Vígszínházban. Az újdonság főszerepét Fe-
dák Sári játsza. 

Vengerkák. Pásztor Árpád nagysikerű 
regénye: a Vemgerkák, színpadi világításban 
is a közönség elé kerül. A regény dramatizá-
ló sát Pásztor Árpád Góth Sándorral együtt 
végzi. Az uj színpadi mü még ebben a, sze-
zonbán előadásra kerül. 

A Délmagyai'ország telefonjai 
Szerkesztősé? 305. 
Kiadóhivatal 81. 

KOZOKTATÁS 
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Iskolai értesítések. 
A kegy éter éndi vánó si főgimnáziumba* 

a javító-, pótló-, fölvételi és magánvizsgála-
tok augusztus 30-án és 31. napjain lesznek a 
helybeli tanulók részére. E napokon vizsgáz-
hatnak azon vidéki tanulók is, akik a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumnak az év 
kezdetét elhalasztó rendeletéről nem értesül-
hettek és az értesítő hirdetése alapján e na-
pokon megjelennek. Azok részére, akik e liá-
nokon vizsgálatra nem jelentkeznek, a javí-
tó, fölvételi, pótló és magánvizsgálatok .szep-
tember 11—11. napjain lesznek a következő 
sorrendben: a) Helybeliek: 11-én flélelőtt 8— 
12 óráig az J. osztály, délután 3—5 óráig a 
II. és 5—16 óráig a VIII. osztály; 12-én dél-
előtt 8—10 óráig a III., 10—11 óráig az V. és 
1)1—ll2 óráig a VI. osztály, délután 3—5 óráig 
a IV. és 5—6 óráig a VII. osztály, b) Vidé-
kiek: 13-án délelőtt 8—9 óráig az I. osztály, 
9 -10 óráig a II. osztály, 10—11 óráig a III. 
osztály, 11—112 óráig a VI. osztály, 14-én 
délelőtt 8 - 9 óráig a IV. osztály, 9—10 éráig 
az V. osztály, 10—11 óráig a VII. és 14—<12 
óráig a VIII. osztály. A tanévmegnyitó ün-
nepélyes Veni Sanete szeptember 15-én reg-
gel 8 órakor lesz. 

A III. kerületi állami polgári fiuisltolába 
a beiratások szeptember 11., 12., 13. és 14-én 
délelőtt tartatnak meg az iskola helyiségé-
ben, Boldogasszony-sugárut 6. szám alatt. 
Javítóvizsgák szeptember 9-én délelőtt III— 
IV. osztály, szeptember 10-én délelőtt I—II. 
osztály. Az iskolai év szeptember 15-én dél-
után 2 órakor kezdődik. 

A Mórg'it-idcai állami pgígáM leány-
iskolában a vizsgálatok és beiratások a: kö-
vetkező napokon tantatnak: javító ós pót-
vizsgálatok szeptember 9-én délelőtt, külön-
bözeti vizsgálatok! szeptember 11. és 12-én 
délután. Beiratás: az I. osztályba szeptember 
10-én, a II. osztályba 11-én, a III. osztályba 
13-án minden nap délelőtt 8—12 óráig. 

A szegedi állami felső kereskedelmi isko-
lában a tanulók folytatólagos felvételét és 
beírását szeptember 11., 12., 13. és 14-én dél-
előtt 9-től 12-ig tartják meg. Az alsó és kö-
zépső osztályú tanulók javitóvizsgálatát, va-
lamint a pótlóvizsgálatokat szeptember hó 
11-én 8-itöl 112 óráig végzik. Aki az eddig fel-
vett tanuló közül beiratkozásra szeptember 
hó 14-én déli 12 óráig sem jelentkezik, azt ki-
maradottnak tekintik. A rendes előadások 
szeptember 15-én délután 2 órakor kezdőd-
nek. Mindennemű 'felvilágosításit készséggel 
ad az igazgatóság. 

Felvétel a kecskerfiéti jogakadémiába. 
A kecskeméti református jogakadémián az 
19116/17. tanév első fele szeptember 1-én kez-
dődik. A beiratások szeptember 1—15-ig esz-
közöltetnek. Ezentúl a joghallgatók fölvétele 
a késedelem komoly okának indokolása alap-
ján történhetik és pedig okt. 14-ig . Az aka-
démiai előadások szeptember 18-án kezdőd-
nek. Utólagos alapvizsgálatok határideje 
szeptember 1—15-ike. Félévi tandíj 30 koro-
na, beiratkozási dij az első félévben 23, a má-
sodikban 15 korona. (Szorgalmas szegény ta-

Krémer H. 'Í&.^JE 
Kossuth Lajos-sugarut . 

Mérsékelt árak. — Pontos 
kiszolgálás. — Férfi- fiu és 

leányka-kalapok. 

Telefon 773 . Telefon 773 . 

nulók már érettségijük alapján is részesül-
hetnek tandíjmentességben. A főiskola ala-
pitványokkal gazdagon ellátott konviktusá-
ban a joghallgatók a legolcsóbb áron kapnak 
étkezést. (A most lejárt tanévben a havi ét-
kezési dij 36 korona volt.) Szorgalmas sze-
gény tanulók azonban ennek fizetése alól is 
felmentést kapnak. Tandíjmentességért való 
folyamodványokat, valamint a tápintézeti 
ösztöndíj iránti kérvényeket, a beiratási idő 
alatit, az igazgatónál kell benyújtani. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 

Fényképészeti gépek. 

10—500 koronóig Görz és Zeiss 
lencsékkel. Nagy raktár minden-
nemű fényképészeti cikkekben, 
— eredeti gyári árakban — 

Sandberg Henrik ffi*2,' 
Szeged, Szécbengi-tér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát dí j talanul rendelkezésére 

b o c s á j t o k . 

Interurbán-Telefon 1308. 

Van szerencsém b. tudomására adni ugy a 
helybeli, mint a vidéki nagyrabecsült érdekelt 
feleknek, szíveskedjék teljes bizalommal hozzám 
fordulni bármiféle üzletek lebonyolítása végett, 
melyet pontosan és leggyorsabban lebonyolítok 
ugy az eladónak, mint a vevőnek és pedig 
a következőket: Házakat, telket' üzleteket, 
vendéglőt, szállodát, kávéházat, kisebb-nagyobb 
birtokot, úgyszintén házaság-közvetitést vallás 
különbség nélkül, a legnagyobb titoktartás mel-
lett. Vidékieknek válaszbélyeg beküldésével 
azonnal válaszolok. 

Tisztelettel 

Kövesi Béla, 
Margit-u. 28., I. 10 
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