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Szeptemberi köszöntő 
Régi ismerős kopogtat, megérkezett az ősz. 

'A múlt héten még kánikulai hőségtől szenvedett 
a város, hétfőn csendesen megereát az őszi áz-
tató eső és esett, esett egész napon át. Barna fa-
levelek peregnek a fákról, tele van velük a ligeti 
sétány, a sok-sok fehér pad az utak szegélyé-
nél• Szegeden az ősz elsősorban azt jelenti• hogy 
a sár veszi át a por eááigi szerepét... Sár. sár. 
mérhetetlen sár ül az uccdkon- Kecses víztükrök 
locsognak a lyukas talpak alatt• KiÜönösen a 
telepek lakóinak keáves ez az idő. de az ujsze-
geáiek is sok örömet találnak az őszben... 

A Tisza felett köd gomolyog. A regattákban 
még van némi élet. de már a virágos házak las-
san készülődnek a téli kikötő felé. Elárvult az 
ujszegcái strandoldal is. Partra vetett csónakok 
szomorkodnak a homokon, nyári vidám futásai-
kat a téli hónapok tétlensége váltja fel ezután. 
Eltűntek a tarkabarka füráöruhák, helyettük 
tarka-barka tehenek legelésznek a sovány füvön-
Ez már az ősz a hűvös. esős ősz-

Megináult a szezon a zálogházban is. Szeged 
legforgalmasabb jótékonysági intézetében is. 
Most úgynevezett csereforgalom van: a téli. őszi 
kabátokat kiváltják és helyettük becsapják a 
nyári öltönyöket... Tavasszal majá fórául a vi-
lág sorja, levegőre kerül a nyári holmi és nafta-
Hnba a téli. •. 

Emyőiavitás, ffir.tW.V,r 
( | | D ^ B f e J A M U e r n y ő k c í i I l ő . P U s p b k 
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— Halálozás. F i s c h e r Ignác régi szegedi 
ügynök rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 
kedden d. e. 10 órakor lesz a zsidó menház ud-
varából. 

— Fonetikus angol—magyar leckekönyv. Az 
angol nyelv tudása, ismerete, egyre nagyobb 
jelentőségű gazdagságot jelent mindenki sza-
mára. Különösen a háború utáni esztendőkben 
növekedett meg az angol nyelv iránti érdeklő-
dés. Soha annyian nem kezdték meg angol stú-
diumaikat, mint ezekben az esztendőkben, de a 
sokszor helytelen tanulási módszerek miatt 
csak kevesen érték el céljukat, a legtöbben rö-
vid bajlódás után abbahagyták a rosszul meg-
kezdett tanulást. A legtöbb baj mindig az an-

f;ol kiejtéssel volt és rendszerint ez szegte a 
egtüzesebb ambíciók szárnyát is. S z i l a g y i 

János, aki vezetője a Délmagyarország máris 
nagyszerű eredményekkel rendelkező angol 
nyelvkurzusának, tanitási rendszerét most 
csinos zsebkönyvben adta ki Szilágyi 
Angol—Magyar Fonetikus Leckekönyv 
cimmel. Ez a tizives könyvecske va-
lóságos forradalmat jelent a nyevtanitás és a 
nyelvtanulás terén. Rendszeréből hiányzik min-
den bonyolultság, minden felesleges memória-
terhelő részlet. Szilágyi könyve semmi mást 
nem tesz, mint beszélni tanúja és megtanítja 
azt, aki komoly kedvet érez az angol beszed 
megismeréséhez, helyesen beszélni, belyes an-
golsággal, preciz kiejtéssel. Éppen ezért az 
egész könyv fonetikus alapon tanit, így ismer-
teti a szavakat és annyi angol szót ismertet, 
amennyire pótolhatatlanul szüksége van. Ha 
valaki másra ís vágyik, utána pótolhatja a hiá-
nyokat, de az alapot tökéletesen megadja Szi-
lágyi könyve. Az Ízléses kiállítású kötet Sze-
geden készült, a szerző kiadásában jelent meg, 
ára három és fél pengő. Itt említjük meg, hogy 
szeptember 15-én Szilágyi uj angol nyelvtan -
folvamot kezd a Délmagyarország előfizetői 
számára. Részvételi díj havi 5 pengő, jelentkez-
ni lehet a kiadóhivatalban. 

x Bridge szalonban idénynyitó, páros verseny 
szomb iton délután 4 órakor veszi kezdetét. 

— A Pusztaszeri Arpád-ünnep. A Puszta-
szeri Árpád Egyesület hagyományos ünnepsé-
gét vasárnap rendezte meg a szeri puszta sík-
ján, az Arpád-emlék tövében. A rendező egye-
sület minden évben más-más vármegyét biv 
meg az ünnepségre, ezévben Szolnok várme-
gyére került a sor. Szolnokmegye képviseleté-
ben báró U r b á n Gáspár országgyűlési képvi-
selő jelent meg Pusztaszeren, nagy küldöttség 
élén. Képviseltette magát az ünnepélyen Sze-
ged városa és Csongrád vármegye valamennyi 
nagyobb községe is. Szegedről a közönség egy-
része kocsikon, másik része autóbuszokon ment 
ki Pusztaszerre, ahol szentmise vezette be az 
ünnepséget, majd a kiküldöttek egymásután 
koszorúzták meg az emlékmüvet. Az ünnepély 
szegedi résztvevői késő este érkeztek vissza a 
városba. 

Cianoztasson ifibb ós legolcsóbb 
váualatnái. Filléres árak. Tel jes garancia. 
Lakásf erftötlenitö VéSIalat, 
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M A K Ó I H Í R E K 
Kapunyitás a makói színházban. Szeptember 

elsejével nyíltak meg a makói Hollósy Kornélia-
szinház kapui. Radó László színigazgató a meg-
nyitó előadással biztató Ígéretet nyújtott Ábra-
hám Pál operettje a „Bál a Savoyban" telt ház 
előtt, gondos kiállításban, gördülékeny előadásban 
pergett le, az operett főszereplői méltóan állták 
meg helyüket. Timár IIa, a társulat vendégprima-
donnája énekben, játékában és megjelenésben, 
egyformán első klasszis. Somogyi Emmy bájos 
szubrett, Sárossy Mihály férfias, meleghangú 
bonviván, Perényi a makóiak régi ismerőse. R. 
Szokolay Eta és Kertész Sándor is figyelemre-
méltó alakítást nyújtottak. A színpad, — a kiabá-
lóan szegényes, bár képétől eltekintve — gondos 
kiállítású volt, a zenekarról azonban jobb — sem-
mit. — Kedden Indig Ottó vígjátéka „Ember a hid 
alatt", szerdán „Sybill", csütörtökön,, Helyet az if-
júságnak" kerül színre. 

A csanádvármegyei tenntszversenyt az esős 
idő miatt vasárnap nem tudták befejezni, a ver-
seny folytatására valószínűleg csak a hét végén 
kerül sor. Eddigi eredmények a következők: Ju-
nior csoport. Férfi egyes döntő: Antal—Grosz 6:3, 
6:2 Férfi páros: Antal-Sukovich—Papp-Lukács 
0:6, 8:6, 7:5. Női egyes döntő: báró Urbán—Galam-
bos 6:3, 6:2. Vegyes páros döntőt az Antal-Antal 
és Wizinger-Schneiber párok még nem játszották 
le. Senior csoport. Férfi egyes: Issekutz—Erdélyi 
6:1, 7:9, 6:4, Rotter—Szálkái Z. dr. 6:3, 6:0, Glósz 
—Borcsányi 6:4, 6:4, Kaufer—Dobsa dr. 6:3, 6:4, 
Glósz—Rotter 3:6, 6:3, 6:3, Kürthy—Issekutz 6:1, 
6:4, Kürthy—Glósz 6:4, 7:5, A döntőt Kaufer és 
Kürthy játszák. Férfi páros: v. Erdei dr-Erdélyi 
—Halász dr.-Dobsa dr. 7:5, 5:7, 7:5, Kürthy-Bor-
esányi—Horváth-Rotler 6:0, 6:1, döntő: Kürthv-
Borcsányi—v. Erdei dr.-Erdélyi 6:2, 6:2. A női 
egyes, melyben körmérkőzés van, még nyilt. Ve-
gyes páros döntő: Dobsa dr.-Kotsis—Horváth-
Nagy 6:2, 6:2. 

Az elmúlt hét ingatlanforgalma Makón. Faze-
kas Antalné megvette Borka Ferenc és neje Páva-
ucca 14. számú házát 2100 pengőért, Börcsök Er-
zsébet és Rozália megvették Burunkai Imnéné Szi-
lágyi Dezső-ucca 29. számú házát 2500 pengőért, 
Molnár Istvánné és társai ajándékba kapták özv. 
Tamási Jánosné rákosi, csókási, bánomi földjeit, 
egy tehénjárást és Barcsai-ucca 18. számú házát 
21 550 pengő értékben. Joó Sándor és Rozália 
ajándékba kapták Joó János és neje kopáncspusz-
tai és dáli ugari 20 hold 1258 négyszögöl földjét 
14 900 pengő értékben, özv. Juhász József né meg-
vette Dnróci Antal és neje Nyul-ucca 16. számú 
házát 800 pengőért, Böngyik János és neje meg-
vették özv. Borka Istvánné é's társa Paradiosom-
ucca 34. számú házát 1550 pengőért, Gazdag István 
és neje megvették Rác Anna és társa 1001 négy-
szögöl ujkortyogói földjét 450 pengőért, Horváth 
Antal és neje Börcsök Tamásné bogárzói földré-
szét 3 ezer pengőért, Csorba Ferenc és neje özv. 
Tőrök Imréné 7 hold 1211 négyszögöl dáli tanva-
földjének egvnyolcad részét 481.5 pengőért, ifj. 
Császár István és neje özv. Herceg Károlyné Vá-
sárhely-iucca 61. számú házát 1000 pengőért, ifj. 
Német Pál Hunyadi Pál és neje egy hold 664 négy-
szögöl kákási járandóját 1550 pengőért és végül 
Szirbik Sándor és neje özv Páhány Istvánné 306 
négyszögöl gerizdesi földjét 350 pengőért. 

— Egv barátságos házigazda. Major István 
kunágotai gazdálkodó házában lakott hosszú 
ideig Banka Ferenc napszámos• Major eladta a 
házat és az uj vevővel ugy állanoáott meg. hogy 
üresen adja át az ingatlant• Ennek csupán az 
volt az akaáálya. hogy Banka ott lakott és olyan 
szerzöáése vo'.t, hogy ezév nvaráig ott lakhat• 
Ezzel szemben januárban kellett volna kiköltöz-
nie a lakásból. Danka télviz iáelén nem kapott 
sehol lakást és igy ragaszkodott ahhoz a jogá-
hoz. hogy a nyárig ott lakjék. Major gondolt 
egy nagyot és a legvadabb télben leszedette a 
ház összes ablakait és ajtajait, hogy igy kény-
szerítse lakóját a kiköltözésre. De Dank- még 
igy sem ment. A házigazda ellen zsarolás kísér-
lete miatt indult eljárás. Hétfőn Ítélkezett fe-
lette a szegedi törvényszék Vaáay-VVd-tanácsa. 
amely 20 pengő pénzbüntetésre ítélte jogerősen-

xMessinger Marianna zongoraórákat ad Varró 
Margit módszer szerint. (Sulytechnika és akuszti-
ka.) Madách-u. lb. I. 4. 57 

Iskolai h rek 
Az állami leánylieenmban az uj Iskolai év meg. 

nyitásának munkarendje a következőképen módo-
sul: szeptember 4-én 9 órakor a felvételi különbö-
zeti vizsgálatok írásbeli része, 5-én 8 órakor a szó-
beli különbözeti vizsgálatok és javitó vizsgálatok. 
6-án és 7-én 8 órai kezdettel az Írásbeli magánvizs-
gálatok. A még be nem irt tanulók pótbeiratása 
szeptember 10-én, hétfőn lesz a következő sorrend-
ben: 8—10 óráig az I. és II. osztály, 10—12 óráig 
a III.—IV. osztály. Délután 3—5-ig az V. és VL 
osztály, 5—6 óráig a VII. és VIII. osztály tanulói 
részére. A tanév megnyitása és a Veni Sancte 
szeptember 11-én, kedden 9 órakor lesz, a rendes 
tanítás 12-én, szerdán 8 órakor kezdődik. 

A III. kerületi állami polgári leányiskolában 
a pótbeirások szeptember 10-én lesznek. A tanévet 
szeptember 11-én nyitják meg. A rendes tanítás 
12-én 8 órakor kezdődik. A régi közlések tárgyta-
lanok. 

Az evangélikus elemi népiskolába a beiratás 
megkezdődött. Minden nap délelőtt 8—12-ig és 2-től 
4-ig az Osztrovszky-ucca 3. sz. alatt 

A piarista gimnáziumban e hó 4-én és 5-én tartják 
a javitóvizsgálatokat. 6-án és 7-én a magánvizs-
gálatok Írásbeli, 10-én a szóbeli részét. 10Í-én be-
írások, még pedig fél 9—10-ig az I.—IV., 10—fél 
12-ig az V-VI I I . osztályok, 4—5-ig az L-IV, 5—6-ig 
az V.—VIII. osztályok. — Szeptember 11-én 8-kor 
Veni Sancte, utána a fegyelmi szabályok felolva-
sása és osztályrendezés; 12-én reggel 8-kor rendes 
tanitás. 12., 13., 14., 15-én az Írásbeli érettségi 
vizsgálat, 18-án pótló és kiegészítő érettségi vizs-
gálat szóbeli része, illetőleg javitó érettségi vizs-
gálat. 

Az állami Klauzál Gábor reálgimnáziumban 
szeptember 4-én kedden, és 5-én, szerdán délelőtt 
lesznek a Javító-, pótló- és különbözeti vizsgála-
tok fél 9 órai kezdettel. Hétfőn, 10-én 8 órai kez-
dettel iratkozás, kedden 11-én Veni Sancte a fel-
sővárosi minorita templomban. Gyülekezés három-
negyed 9 órakor a földszinti folyosókon, osztá-
lyonként. Az isteni tiszteletek után osztályrende-
zés az egyes osztályokban. Szerdán, 12-én reggel 
8 órakor rendes tanitás. Az első osztályos tanulók 
felvételi dija 12 pengő és 50 fillér. A többi osztá-
lyokban 9 pengő és 20 fillér és az éwégi tandij 3 
százaléka. A magántanulók Írásbeli vizsgálata 
pénteken, 7-én és hétfőn, 10-én lesz 8 órai kezdet-
tel. A szóbeli vizsgálat kedden, 11-én reggel 8-kor 
kezdődik. A szeptemberi pótló-, javitó- és kiegé-
szítő érettségi vizsgálatok Írásbeli része 12., 13. 
és 14-én, szóbeli része szeptember 19-én és 30-án 
lesznek. 

— Értékes aranygyűrűt lopott a besurranó 
tolvaj. Vasárnap délután vakmerő besurranó 
tolvajlást követett el ismeretlen tettes F o d o r 
Gyula szegedi lakós lakásában. A besurranó 
tolvaj csupán egy aranygyűrűt lopott el. A' 
gyürii feje platinából készült és oválisalaku. A1 

közepén, fehéraranyba beágyazva egy nagy, 
brilliánskő van és körülötte, levélalakot képe-
ző, 12 drb kisebb brilliánskő. A kár többszáz 
pengő. A besurranó tolvaj felforgatta az egész 
lakást, de más értékes dolgot hirtelenében 
nem tudott összeszedni. Valószínű, hogy mun-
kájában megzavarták. A rendőrség a helyszí-
nen olyan nyomokat talált, amelveknek segít-
ségével reméli, hogy rövidesen elfogja a tet-< 
test, aki valószínűleg a helyszínnel ismerős 
valaki lehetett. 

— Országos vásAr Dorozsmán. Országos vásár, 
lesz szeptember 16-án Kiskundorozsmán. A vá-
sárra »értés kivételével mindenféle állat felhajt-
ható A vásáron résztvevő iparosok tartoznak 
iparigazolványaikat magukkal vinni. 

— A Valéria-téri husárusok. Az egészség-
ügyi törvény előírja, hogy a husiparosok, akik 
piacon árulnak, sátraikat oldalponyvával köte-
lesek ellátni. A Valéria-téri husárusok ennek 
a rendelkezésnek nem akartak eleget tenni és 
arra kérték a közigazgatási hatóságot, hogy 
mentse fel őket a sátornak oldalponyvával való 
felszerelésétől. Az állatorvosi hivatal vélemé-
nve után a közigazgatási hatóság utasitotta a 
nírci husárusokat, hogy egy héten belül sze-
rellek fel sátraikat oldalponyvával. Azt is kér-
tek a husárusok, engedjék meg. hogy az állvá-
nyokat piac végezte után is künn hagyhassák 
a téren. A kérelem teljesitése azonban ellenke-
zik a piaci szabályrendelettel és ezért a pol-
gármester ahhoz sem járult hozzá. 

— Munkaközvetítés. Munkát kaptiaínak a Ha-
tósági Munkaközvetítő utján: 1 vizvezetékszere'ő, 
1 mázoló, 1 szobafestő, 2 kovács, 1 lakatos, 11 asz-
talos (Pusztamérgesre), 5 kádár, 2 bognár, 1 ko-
sárfonó, 1 kötélgyártó, 1 kárpitos, 2 szabó, 3 bort 
bély, 6 hölgyfodrásznő. 1 kalaposnő 


