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hez került, hol szakképzettsége révén gyor-
san haladt- előre. Tiz, vagy tizenkét év előtt 
szélütés érte a daliás férfit, aki, hogy az aty-
ja elhalálozott, hazajött Szegedre és átvette 
a. családi csórvai birtok kezelését. Az év jó-
részét a birtokán töltötte, csak téli időben 
időzött a városban, amelynek társadalmi éle-
tében nem vett részt. Magánakélő enuber volt 
Pólfy Itsván, a/ki családot sem alapitott, de 
akik ismerték, megtanulták heftne tisztelni 
a jóságs.3 xziyiii emibeit, az igazi gavallér;, akii 
prototípusa, volt a magyar uri embernek. 
Mindösze 55 esztendőt élt ós élete folytonos 
komoly munkában telt el. Halálát ismerősein 
és ba.r;*i;in kiviil két nővére gyászolja. T-e-
motéee vasárnap lesz. 

— ÓRA és ÉKSZER javításokat gyorsan, 
pontosan és olcsón készít F I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett — Telefon: 1538. 
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Előadások délután 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap d. u. 3 órától. Jegyek délutáni 
3 órától, vasárnap délután 2-től kezdve 

előreválthatok. 

Helyárak: Zsölve 1 20, I. hely 1.—, 
II, hely —•'30, III. —.50 fillér 

MOZGÓ-SZÍNHÁZ 
:-: TELEFON 807. :-: 

Vasárnap julius 29-én 

uj magyar film. 

dráma 4 felvonásban, előjátékkal. 

A magyar népélet pompás megörökítése. 

Előadások délután 3 érától kezdve. — Gyer-
mekjegyek csak az első előadásokra érvényesek. 
Jegyek délután 2 órától kezdve előre vélthatók. 
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A siegedi állami főgimnázium 
értesítője. 

Közli: Kárpáti Károly, igazgató. 
A szegedi állami főgimnázium értesitőjé-

nek bevezető részében ünnepi beszámolókkal 
találkozunk. Dr. Lippay György, dr. Szele Ró-
bert tankerületi főigazgató jubileumáról emlé-
kezik meg néhány elismerő sorban, majd Bo-
rosnyuy Károly szentel egy-két lapot az érte-
sitőben az intézet elhunyt tanárának, etre-
karcsai Lukáts Lajos Lászlónak, akinek érde-
meit méltatja a kollegiális szeretet és becsii-
lés hangján. 

Az igazgatói jelentés annak a megállapí-
tásával kezdődik, hogy az intézet az elmúlt 
tanévben is kénytelen volt idegen épületben 
működni, mert a felszabadult állami főgimná-
ziumban a javítási munkálatokat nem lehetett 
végrehajtani. ,A rossz kályhák és az épület 
hiányai miatt — írja az igazgató — ugy a 
tanárok, mint a tanulók sokat szenvedtek. A 
széngázmérgezés tünetei gyakran jelentkeztek 
és részben az iskola fertőzött állapofámnjk tud-
ható be az is, hogy ez idén egyik kedvek 'fymár-
társiunkat és négy növfyidékibnket rajgadhp 'el 
a halál." 

A tanítás október 3-án kezdődött és dél-
után 2—6-ig folyt, ami az ifjúságra és a taní-
tás ügyére káros hatással volt. Ehhez járult 
még az is, hogy a tantárgybeosztáson és óra-
renden többször kellett változtatni. Az idő és 
helyiség hiánya miatt a torna, szépírás és az 
összes rendkiviili tárgyak tanítása szünetelt. 
Rövidíteni kellett ezeken kiviil a tananyagon. 

A háborús bajokon a megfogyatkozott ta-
nári testület ügy buzgalma iparkodott segíteni. 
A tanári testület emellett más iskolák hadjba-
vonult tanárait is helyettesítette és társadal-
mi éren is szép eredménnyel munkálkodott. 
Különösen kiemeli az igazgató Stpegl F. Jó-
zsef tanárnak ez irányú tevékenységét, aki 
Németország nagyobb városaiban tartott elő-
adásaival a magyarság- ügyének nagy szolgá-
latokat tett. 

A tanítás eredménye aránylag megfelelő 
volt. Vizsgálatot tett 620 rendes és 104 magán-
tanuló. Ezek közül felsőbb osztályba léphet 
542. Osztályismétlésre utasíttatott 96 tanuló. 

A rendes érettségi vizsgálatokat junius 
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Kő- é§ palameníes 

kőszenei 
szállít waggon tételekben 
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Erzsébet Isaiiairsit Urad. 
Telefon; 10-49. 

l-éu és 2-án tartották meg. Vizsgálatot tett 
13 rendes és 3 magántanuló. Szóbelire 15 je-
lentkezőt bocsátottak, akik közül 13 megfelelt 
a követelményeknek. 

A beiratások a jövő iskolai évre szeptem-
ber 1-én kezdődnek. A javitóvizsgálatok au-
gusztus 30-án, a pótvizsgálatok augusztus 31-
én tartatnak. Augusztus 29-én délelőtt az igaz-
gatói irodában kell jelentkezni. A magán- és 
felvételi vizsgálatok aug. 31-én kezdődnek. 

Az antant feiszabaditja Görög-
országot a katonai megszállás alól 

.4 Harcis-ügynökség jelenti: 
A szövetségesek konferenciája a jelen-

leg katonai megszállás alatt levő görög te-
rületek felől ezt határozta: 

Franciaország, Görögország és Olasz-
ország rövid idő múlva és ugyanegy időpont-
ban fogja megszüntetni azt a katonai meg-
szállást, amelyre kényszerítő okból volt 
szükség Ó-Görögország, Tesszália és Epirusz 
területen: annak a háromszögnek a meg-
szállását, amelyet a Santi Quarantáha vivő 
ut és Epirusz határa alkot, a biztosság ér-
dekében és egy későbbi olasz-görög meg-
állapodás lentartásával egyelőre nem lehet 
megszüntetni. Franciaország, Nagybritánnia 
és Olaszország a háború idejére megtartja 
katonai és tengerészeti támaszpontul Korfut, 
amely azonban Görögország szuverenitása 
alatt marad. 

A görög kamara megnyitó ülése. 

Milgno, julius 27. A Secoló-nak jelentik 
Athénből. A görög kamara megnyitásán leg-
feljebb 100 képviselő jelent meg, akik kö-
zött több ellenzéki is volt. Az egész ülés alig 
tartott 10 percig, ezalatt is Venizelosz olvas-
ta fel a kamara öszehivásáró] szóló rendelke-
zést, Tetszését csak egyetlep egy ember nyil-
vánította. A kamara második ülése hétfőn 
lesz. Ezen az ülésen megválasztják az elnök-
séget, amely ülés után leteszi az esküt a ki-
rály kezébe. Trónbeszéd nem lesz, csupán Ve-
nizelosz fog nyilatkozatot tenni. 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: V&rmy L. 

legjobb asztali-, pe-
csenye- és gyógy-
borok, pezsgők .v.v 

DANNER MfyálynáMittniMiP. Csongpáál-p, 

f ^ i l l l á 1 Ki volna hajlandó levelezni kedvesnek 
1 I l l ő i mondott szőke leánnyal az irjon „Rövid 

az élet, örök a sir" jeligére a kiadóba. 

tiizoltótömlő huzó-
i g a s i g s z ^ r s z e i i ) valf i g e n e r ö s min„ 
den munkára alkalmas, tartós. Páronként Kor. 280.— 
Utánvétel rendelhető: Gál Mihály lószerszám ipar-

telepen, Lázár-utca 16. Budapest. 
i zzad v a s a m é i g test-

r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger iéle kipró-
bált szert. Üvegje 70 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
azechenyi-tér. 250 

fájós L.gara vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-féle f o g c s e p p b ő l 
üvegje 70 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyua 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyl-tér. 250 
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A Délisiagyar-ország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81, 


