
— Hasonlít, Hasonlít — mondta a leány —, de 
nem merem határozottan állítani, hogy « volt az. 

Ezután Szekulesa anyósát, Szőke Gyulán ét 
hallgatta ki a tanácselnök. 

— Mikor tudta meg, hogy a kofferben valutát 
vitt ki Zürichbe? — kérdezte az elnök. 

— Nem tudtam, soha életemben nem hallot-
tam még a valuta szót — jelentette ki 

Szőkénél szembesítették Bauer Mániával, de a 
szembesítés eredménytelen maradt. 

Lindenfeld Lajos résztvett Szekuleszék vacso-
ráján szeptember 24-én félkilenctől egyig 

Nnsz Tivadar házfelügyelő nem engedte ki ka-
puzárás után a házból Singért sem, Lindenfeldet 
sem, Szekuleszt sem. 

A főtárgyalást kedden délelőtt folytatják. 

Hirek 
K(hM- R<5m Genovéva. Prot Ben-

' jámin. A nap kel 7 óra 48 perckor, nyug-
szik 4 óra 21 perckor. 

r-yo'-mi könyvtár (központi egyetem, T. eme-
Rjí) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden 11 gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály-u. 9. 
(Tel. 13-52.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1 (Tel. 18-46.) Nyilassy Ágoston, Római-körut 22. 
(TeL 25-49.) Salgó Péter, Mátyás király-tér (Tel. 
12-96.) Frankó Andor, Dugonics-tér 1. (Tel. 17-93.) 
Zakar S. örök., Valéria-tér 1. (Tel. 16-95.) 

Takarékossági akciónk-
ban résztvevő előfizetőinket /elkérjük, 
hogy takarékossági igazolványaikat sür-
gősen adják te kiadóhivatalunkban, mert 
enélkül nem tudjuk az elszámolásokat 
megejteni és a megtakarított összege-
ket kifizetni. 

— Bárányi főispán búcsúja a rétsági járástól. 
Bárányi Tibort abból az alkalomból, hogy szegedi 
főispánná nevezték ki, a rétsági járás meleg ün-
neplésben részesítette. A járási közgyűlésen hu-
szonkilenc község díszpolgári oklevelét nyújtot-
ták át neki. Üdvözlő beszédet mondottak dr. Zsi-
govits Béla plébános és Bánky Károly lelkész. A 
főispán meghatottan mondott köszönetet az ünnep-
lésért. 

— A tizennegyedik. Pécsről jelentik: A borzal-
mas nagymányoki bányaszerencsétlenség után 
Müller György bányászt sikerült még élve kimen-
teni, életveszélyes állapotban a szekszárdi várme-
gyei kórházba szállították. Müller György a gon-
dos ápolás ellenére a kórházban meghalt Ezzel 
a nagymányoki bányaszerencsétlenség halálos ál-
dozatainak száma tizennégyre emelkedett 

-- Dr. Szabó László előadása Szegedről. Dr. 
Tápay Szabó László, egyetemi tanár, a neves pub-
licista a szegedi Fészek Klub kiállítása alkal-
mából Szegedre érkezik és pénteken délután hat 
órakor a városháza közgyűlési termében „Miből 
lett a mai Szeged" címmel nagyérdekü előadást 
tart. Este a Fészek Klub Szabó professzor tiszte-
letére vacsorát rendez az ipartestület nagytermé-
ben (egy teríték ára 90 fillér), amelyen dr. Szabó 
László felszólal és több, Szegeddel kapcsolatos 
érdekes dolgot fog elmondani, amit eddig még se-
hol sem mondtak és amit a délutáni előadás 
keretében nem említhet meg A vacsorán a Fé-
szek Klub tagjain kivül részivesznek meghívottak 
is. A Fészek Klub vezetősége ezúton kéri mind-
azokat, akik a vacsorán részt óhajtanak venni, de 
meghívót nem kaptak, szándékukat csütörtök délig 
akár élő szóval, akár telefonon (13-13), jelentsék 
be a kiállítás vezetőségénél. Szabó professzor 
előadása és a tiszteletére rendezendő vacsora a 
Fészek Klub rekonstrukciós kiállításának egyik 
kimagasló eseménye lesz. A kiállítás 8-án, vasár-
nap estig marad nyitva. 

— Vámos Ferenc előadása Lechner Ödönről. 
Magas kulturális eseményt jelentett az az épitő-
müvészeti előadás, amelyet vasárnap délután a 
szegedi Fészek Klub kiállításán tartott Vámos 
Ferenc budapesti mérnök-műtörténész. Lechner 
Ödön a magyarok egyik legnagyobb építőművé-
szének stilusfejlődéséről, népi motívumainak ere-
detéről, indiai, ázsiai kutforrásáról beszélt és 
megállapításait sikerült vetített képekkel illusz-
trálta. A rendkívül vonzó formában megtartott ér-
dekes előadás mint Lechner-tanulmány nagy ér-
téket képvisel és olyan tanulságokat tartalma-
zott, amelyek Lechner jelentőségének megismeré-
sét az építőművészettel nem foglalkozó közönség-
re is mély hatást gyakoroltak. Az iparostanoncis-
kola fizikai termét zsúfolásig megtöltő közönség 
lelkesen megtapsolta az illusztris előadót 

— Berecz professzor felgyógyult Dr. Berccz 
János professzor, aki kőt hétig ágybanfekvő be-
teg volt, felgyógyult és újból megkezdte munká-
ját a szülészeti klinikán. Berecz János felgyógyu-
lása mindenütt örömet keltett 

— Halálozás. Súlyos csapás érte Müller Mór 
nyugalmazott börtönigazgatót Felesége, született 
Singer Lujza, akivel több, mint ötven évet töltött 
el harmonikus és boldog házasságban, az uj esz-
tendő első napján meghalt Kiterjedt rokonság 
gyászolja az elhunyt uriasszonyt akinek temeté-
se kedden délelőtt féltizenegykor lesz a zsidó te-
mető cin terméből. 

M a e s t é t ő l 

IJáróka Lacika, a 7 éves cigányprímás 
,vendégszerepel a Dreherben 

— A színigazgató szerződése. Görög Sándor 
színigazgató beadványt intézett a polgármester-
hez és kérte, hogy a közgyűlés jóváhagyott ha-
tározata alapján utalja ki a januárra esedékes 
kétezerötszáz pengő szubvenciórészietet. A hét-
fői tanácsülésen megállapították, hogy Görög Sán-
dor még nem irta alá a várossal kötött szerződé-
sét. A tanácsülésen közölték, hogy az ügyészség 
által készített és a polgármester által elfogadott 
szerződéstervezetet azért nem írhatta alá Görög 
mert még nem fizette be a város pénztárába az 
ötezer pengős óvadékot. Megállapította a tanács, 
hogy a szerződés és a közgyűlés határozata sze-
rint a havi szubvenciórészletek utólag válnak ese-
dékessé, az első részletet igy tizedike után fizeti 
ki a város a társulat tagjainak 

Újévi köszöntő 
Vasárnap kora reggel csengetés költött föl leg-

mélyebb álmombóL Egy kéményseprő mosolygott 
be az ajtón és kijelentette, hogy ő szokta seperni 
a kéményt egyébként pedig boldog ujesztendőt kí-
ván. Honorálnom kellett ezt a figyelmet, mert ugy 
éreztem, hogy a szive mélyéről jött a jó kívánság. 
Nemsokkal később a fűszeres inasa jött, akit 
ugyancsak nem küldhettem el üres kézzel. Még 
kevésbé tehettem volna ezt meg a lapkihordóval, 
akivel régóta szimpatizálok A lapkihordó után 
megint egy kéményseprő jött, akit természetesen 
gyanakodva fogadtam, mert hiszen "volt már sze-
rencsém egyhez. De ez a második számú kémény-
seprő még kedvesebb volt, mint az előbbi. Elnéz-
tem neki. hogy csak imitt-amott volt kormos és 
lezártam magamba a kéményseprő ügyelt azzal, 
hogy bizonyosan ketten sepernek, igy tehát ket-
tőt illet borravaló újévkor. 

Azután jött a postás és jött a szemete«. Beál-
lított négy inkasszáns, akikkel hosszú évek óta 
állandó érintkezést tartok fenn. Amikor elvonul-
tak, újból egy kéményseprő jelentkezett Ez ked-
vességben túltett az előző kettőn, de engem nem 
indíthatott meg. Határozottan láttam, hogy szél-
hámossal van dolgom és ezt meg is mondottam 
neki minden kertelés nélkül, örültem, hogy fülön-
fogtam egy szélhámost, annál is inkább, mert már 
egy fillérem sem volt. 

— De kérem, — tiltakozott. Én valódi kémény-
seprő vagyok! Akik előttem jártak itt, azok vol-
tak a szélhámosok! 

Nekem azonban mondhatta, amit akart. De ő 
sem nyugodott bele a dologba és igazolásul fel-
hívta a házmestert, aki azután bizonyította, hogy 
ez az igazi kéményseprő. Borravalóul és vigasz-
talásul nekiadtam az ezüst öngyújtómat 

Aztán bejött egy ember, akinek hatalmas csen-
gő volt a kezében. Kijelentette, hogy ó a szemete«. 
Vakon hittem neki és átadtam az ezüst cigaretta-
tárcámat. És jöttek a másodpéldányok, egyre fe-
nyegetőbben és egyre nagyobb számban... 

Végül a kezembe vettem én is egy osengőt és — 
elmentem én is ujesztendőt köszönteni: Sikerült 
is helyreállítani a pénzügyi egyensúlyomat, csak 
az bosszantott hogy sehol se kételkedtek szeme-
tesi mivoltomban., t 
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Akiknek a szívműködése rendetlen, 
erőlködés nélkfll ugy érhetnek el könnyű széke* 
lést, ha naponta reggel éhgyomorra megisz-
nak egy kispohár természetes „Ferene József. 
keseriivízet. Szívszakorvosok megállapították, 
hogy a Ferenc József viz szivelzsírosodás-
nál és blllentyühlbáknál Is enyhén, biztosan 
és mindig kellemesen hat. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerflzletekben kapható. R 1 

Szociáldemokrata gyűlések 
A szociáldemokrata párt közli, hogy szerdán 

este fél 8 órakor a kővetkező helyeken pártszer-
vezeti összejöveteleket tart: 

Rókus: Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.), 
előadó: Pintér Géza. 

Felsőváros: Turcsányi-féle vendéglőben (Gái-
ucca és Római-körut sarok.), előadó Ernst Sán-
dor. 

Alsóváros: Vecsernyés-féle vendéglőben (Haty-
tyas-sor és Füzes-ucca sarok), előadó Olejnyik Jó-
zsef. 

A szociáldemokrata párt somogyitelepi párt-
szervezeti csoportja közli, hogy szerdán este fél 
8 órakor Somogyi-telepen az Iparvigadóban IX. 
ncca 504. taggyűlést tart, előadó Lájer Dezső. 

Újévi üdvözlés a postán. Az újév alkalmából a 
szegedi postaigazgatóságon vasárnap délelőtt 11 
órakor volt a szokásos újévi üdvözlés. A posta-
igazgatóság tisztikara, valamint a kincstári és 
postamesteri hivatalok személyzete nevében dr. 
Scháffer Ferenc postaigazgató üdvözölte dr. Zsö-
gön Béla postafőigazgatót. 
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x Gyorsirási és gépirási tanfolyamra előnyös 
feltételekkel beiratkozás S-ig áll. eng szakiskolá-
ban (Honvéd-tér 4.). 169 

— Ujabb ajánlatot kapott a város a Napló-ház 
megvételére. Néhány hónappal ezelőtt az Engel-
örökösök felajánlották már a városnak a Dugo-
nics-téri Napló-házat, de olyan sokat kértek érte, 
hogy a város hatósága nem fogadta el az ajánla-
tot. Az érdékeltek most ujabb ajánlaltot nyújtottak 
be. Készpénzt nem kérnek az értékes helyen fekvő 
ingatlanért kérik azonban a rajta levő 73.000 pen-
gő adósság és körülbelül 10.000 pengő köztarto-
zás átvállalását, ezenkívül a város Mikszáth Kál-
mán-ucca 22, Rákóczi-tér 7. és Párisi-körűt 41. 
számú házainak cserébe való átengedéséit. A ta-
nács megállapította, hogy az uj ajánlat 36 ezer 
pengővel kedvezőbb, mint a régi volt de még min-
dig elfogadhatatlanul drága, ezért a város érte-
siti az Engel-örökösőket, hogy ezt az ajánlatot 
sem fogadhatja él 
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— A vároe faárverés eredményei A városi er-
dőkben most folyik a télen kitermelt faanyag ár-
verése. Az árverés eddigi eredményeiről dr. Cson-
ka Miklós gazdasági tanácsnok hétfőn számolt be 
a tanácsnak. Elmondotta, hogy az érdeklődés elég 
nagy és a jelek szerint a város az eladásra kerülő 
fáért megkapja az előirányzott 280.000 pengőt. A 
tanyai gazdák kívánságára kinn hagytak az er-
dőkben 2000 köbméter rónkfát és szálfát, az ér-
deklődés iránta azonban igen lanyha és nagyon 
keveset kínálnak érte. Kiderült, hogy abban az 
esetben, ha beszállítanák kisvasuton a faanya-
got, a városban sokkal jobban értékesíthetnék, 
pedig igy tekintélyes fuvarköltség Is terheli az el-
adási árat. A faárverés 20-ig tart, ami nem kel 
el a fából, azt beszállítják a városba és itt érté-
kesitik. 

— A Nyugat január l-t száma uj regény közlé-
sét kezdi meg, írója Török Sophie. A szám szép-
irodalmi részéből Babits Mihály és Illyés Gyula 
verseit és Dallos Sándor elbeszélését kell kiemel-
ni. Újévi köszöntőt Mórloz Zsigmond irt Külön 
érdekessége a számnak Kosztolányi Dezső vallo-
mása Írói pályájáról 

Kérelem elöpzeiöinköex! 
A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőjét, tehát ugy ö havi, 

mint a hett előfizetőket, hogy előfizetési dijai-

kat csak nyugta tllenében fizessék ki. Nyugta 

nélkül történt fizetéseket ]nem ismerünk el. 
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