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Royai kávéházban 
minden este 

BafEa Kálmán 
hírneves szólista. Szeged leg-
kedveltebb zenekara játszik. 

pápai Dezső 
chronometer é s miiórás 

S Z E G E D , 
Iskola-utca 19. szám. 

Elsőrendű íauiío-Degjobli minőségű 
úFÉb állandóan raktáron 

tartanab. 
g a r Órajavitások 2 évi jótállással. 

I 
abonnenseket elfogad reg-

gelire, ebédre és vacsorára. 

Ezek előrebocsátása után rátérhetünk h 
mérkőzésre, melyet csekély, de lelkes érdek-
lődő előtt vezetett (Irosz szövetségi biró. A. 
vendégcsapat nagy rutinnal rendelkező játé-
kosokból állt, szemre tetszetősebb játékot i.s 
produkált, de — ugy látszik első félidő-
ben rúgott öngól, teljesen deprimálta a csa-
patot. Legjobb emberük a jobb összekötő: 
Botba volt, kinek kiforrt játéka nagy lendü-
1 el.be hozta a csapatot. A eenterhalif: Milodá-
novits szintén jó erő, ki mellett ínég Spitzer 
balhalf játéka tetszett. Az első félidő tizenöt 
percét állandó támadásuk kötötte le, i minők 
egy tizenegyes lett a vége, melyet azonban a, 
szegedi kapus nagy bravúrral mentett, de 
már a következő perebon a Bot-ka által ma-
gasan iveit lapdát nem védhette. Váltakozó 
támadások után Szeged is frontba jön s az 
eredményt a Tápai baek által rugóit öngóllal 
•kiegyenlíti. 

A második félidő első perceiben egy ka-
varodásból Pápai center a második: szegedi 
gólt lövi, mit a leglelkesebben játszó Ciii 
(Lantos' II.) hatalmas lendületű leifutása és 
éles lövése báromra szaporít. A hátralevő 
idő váltakozó támadásokkal telik el. 

A csapatok a következő fel áll i fásban 
szerepeltek: SzAgCríLegov kapus; Kónya Ko-
vács 11. hátvédek; Vezér II., Horváth, Keresz-
túri fedezetek; Vőneki, Kovács III., Pápai , 
Harangozó, Lantos II csatárok. — Szaluid-
kai Munkás Testedzők Egyesülete: Virágh 
kapus; Tápai, Mimisevieh hátvédek; Engel, 
Milodénovits, Spitzer fedezetek; Walfisch, 
Bot ka, Fiiinger, Spitzer II., Kozma csatá-
rok. 

A mérkőzés előtt a SzAK II. játszott a 
Pilóták csapatával, melyet szép játókban 
győzött le 3:0 gólarányban. 

D É L M A G Y A I S O R S Z Á Ö 

KOZOKTATÁS 
0000 

Iskolai értesítések. A vallás- és közokta-
tásügyi miniszter ujabb rendeletére, a szegedi 
állami főreáliskolában az 1916—7. tanévre 
vonatkozólag, az előadások f. ó. október hó 
2-án d. c. 8 órakor kezdődnek. Ennélfogva 
azon tanulók, akik az eddigi hirdetett idő-
ben sem vizsgálatokra nem jelentkeztek sem 
be nem iratkoztak: a) a felvételi-, javitó-, 
pót-, és magánvizsgálatokat f. év szeptember 
hó 26. és 27. napjain is letehetik b) a be-
iratkozást f. é. szeptember hó 28, 29 és 30 
napjain is végezhetik. A tanévet megnyitó 
isteni-tisztelet október hó 1-én d. e. 9 órakor 
tartjuk, utána lesz a törvény olvasás, órerend 
hirdetés és elhelyezés. Szeged, 1916. évi szép 
tember hó 9-én. Az igazgatóság. — A val-

| A-P-O-L-L-O 
| MOZGÓ SZÍNHÁZ 

I Vasárnap, szeptember 10-én. 
i 

i Szenzációs büiiipi aiiramio 

4 Bünügyi dráma 3. felvonásban, 

l 
tj Előadás d. u. 2 órától kezdve. — Gyermek-
ei jegyek csak az e lső előadásokra érvényesek. 

Aaer-fémy vüggftásl- és 
jfétoM-tMntinttai váflafci 

jSapi, M Lí)ühü§M t nfi. 
Csillárok, gázfózők és 
n todeaneml ) gásfctes«ra-
8 tésl dkt tek rak tá ra u 

1 TsMms 4m, 

Wágner Manó 
FdQimnáziunia ás neuelflintázete 
Rákospalotán (Budapest mellett) 

A nyolc osztályú főgimnázium 
osztály és érettségi bizonyítványai államérvényesek. 
Lelkiismeretes felügyelet. Alapos oktatás. Jó ellátás. 
Kitűnő tanerők. Alapvető ismétlőtanitás. Nagy árnyas 
kert és játszótér. A tanulók lehetnek bennlakók 

és félkosztosok. 
Kívánságra „ I s m e r t e t ő i " küld az Igazgatóság 

Rákospalota. 
Vasúti állomás. — Posta. — Távírda. — Telefon. 

Vasárniap, 1946. szeptember 10. 

lás ós kő oktatásügyi miniszter urnák az is* 
kolai év megnyitásának elhalasztására vonat; 
kozó rendelete értelmében a szegedi állam' 
felsőkereskedelmi iskolában a javitó- és pótló 
vizsgálatok szeptember 28 án, csütörtökön, a 
beiratások pedig szeptember 29-én és 30-áti 
tartatnak meg. Az izrae ita vallású tanulók 
javitó- és pótló vizsgálatra vahnint ugyanezen 
tanulók beiratása is — tekintettel a közbeeső 
újévi ünnepekre — kivételesen október 1-én d. 
e. fog megtartatni. A rendes tanitás [október 
2-án d. e. 8 órakor kezdődik. A női kereske-
delmi szaktanfolyamon a rendes tanitás szép* 
tember 16-án d. u. 2 órakor veszi kezdetét 
a Madách-utca 20. sz. a. lévő iskolában, j 
t-rawwössamiasaefflat •«ibbbbbbbbbbiibbaiannabbbbbbnbabbaa0>1 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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Fényképészeti gépek. 

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

Sandberg Henrik ffi' 
Szeged, Széchenyi-tér 16. 

T. vevőimnek jól berendezett sötét 
kamrát dijtalanul rendelkezéséi* 

bocsájtok. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. -— 

:: Legmegbízhatóbb cég. S 
Legolcsóbb beszerzési forrás* 

Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 1? 
Telefon 854. Telefon 855. 

Védjegy. 

Harctéren küzdő szeretetteinknek küldjünk , 
MODIANO-CLUBSPECIALITE 

hüvelylyel készitett cigarettákat, hogy lássák, hogy nekik mindenből a legdrágábbat 
1 könyvecske sodornivaló papir (70 lap) ára 12 fillér tehát a legjobbat is, választjuk! 

Főraktár: eMld Hermann, Bflsíga-u. 17. 


