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» * e g e d i u t m u t a t o 
A Somogyi-könyvtárban vasárnap 

én ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és uunepnap kivételével kuuyvtar-
Szolgálat. 

A városi mnzeum egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lein-
zinger örök. k. dr. Tuk«ts Sámiornc 
Horváth M. u. 9, Pósa Balázs Kálvá-
ria u. 17, dr. Kocsis J. Endréné 
Földműves u. 17, Solmeczi Iléla So-
mogyitelep IX. u. 489. 

Városi Színház; délután: Tacs-
kó. este: V i g ö z v e g y . 

Mozik műsora: 
7. o r o é s H ii r u 
k a s t é l y á b a n , Széchenyi Mozi: 
E g é r a p a l o t á b a n . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTÉ NYOLC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 

— O Q O — 

— A Kormányzó és a Kormányzó-
lielyctles arcképének leleplezése Zila-
tion. Zilahról jelentik: Bensőséges ün-
nepségek keretében leplezték le Zilab 
város tanácsternicbcn a Kormányzó 
ur őfőméltósága és a hősi balált hall 
'Kormányzóhelyettes arcképét a város 
diszülésén. A művészi festményeket a 
varos közönsége nevében dr. Sótér Já-
nos polgármester nagyhatású beszéd 
kíséretében vélte át. (MTI) 

A Dunániuli Tudományos Inté. 
zct. Budapestről jelentik: S z i n y e i -
M e r s e Jenő vallás- és közoktatás 
ügyi miniszter ínég 1912 április 20-án 
intézkedett a Dunántuli Tudományos 
Inlczet felállításáról cs megszervező 
serőt. Az iutézet igazgatói teendőinek 
ellátásával dr. S z a b ó P á l Zoltán 
egyetemi magántanárt bízta meg. Az 
intézet székhelye Pécs, munkaterülete 
azonban az egész Dunántúlra kiterjed, 
i Pécs város ígéretet tett. hogy az inté-
zet mindenkori fejlődésének megfelelő 
elhelyezést biztosit. Az intézet a Du-
nántúlnak történeti, társadalmi, gaz-
dasági és művelődési viszonyainak 
módszeres vizsgálatára és megismer-
•telesére alakult. 

— Lir. Halász Pál kanonok előadá-
sa. Ma, október 28-án kezdődik Szege-
den a Katolikus Leányok Világnézeti 
Akadémiájának előadássorozata az 

Lencsi a levéllel 
— A c s a l á d i a l b u m b — 

A Lencsi név a svábban a Magda-
léna egyik bece-variációja, aminlliogy 
a Liza, vagy Lizi az Erzsébet kurtí-
tása. A szerbben ennek a Szavela, 
Eliszavéta felel meg. Mi is Lencsinek 
hívtuk hát azt a leeresztett hajú sző-
ke leányzót, aki üde volt, mint a har-
mat, mikor hozzánk került. (Elég kár, 
hogy a harmatot reggelre felissza a 
napsugár s a Lcncsiből idő elolt Mag-. . 
dóinak Jesznek, habár nem mindig!a 
bűnbánattal telítve.) 

Az édesanyám akkurátus asszony 
volt, gyors, akár a szélvész s éics 
szemmel deputálta fel a svábnöt, mi-
kor az elállította a lányát. 

— Vigyázzon rá a nagysága, mint 
a két szemére, mert szeret csavarog-
ni. A >Freimusik»-ra nc engedje, mei t 
ott sok veszély fenyegeti az ilyen tak-

Rclvárosi Mozi:'nyost. Nekem ne hozzon haza gyere-
ii k í s é r l e t e k ' k e t , mert agvonverem, az apja pedig 

pofon üti. Ha nem fogad szót. verje 

F.zt még lehet, mert gyerek meg. 
tán -tanítsa ki mindenre 
bula. hogy az szégyen. 

mert 
Áz-

ol van 

— Ha ifiurazott, tudtam, hogy 
akar vaáamit, különben Vili voltam 
neki. Azt is tudtam, hogy mit akar. 
Lencsi nem járt iskolába s nekem 
diktálta a keresztanyjához intézett 
leveleket. Azokra válaszok crkezlek 
s érző létek az ilyesmit magával vi-
szi a piacra, dicsekedvén vele, 

— Ma levelet kaptam. 
Annál inkább cl kell ezt mondani, 

máskép hogyan érkeznék haza tíz 
orakor kilenc helyett? . 

A levél kimagasló esemény volt az 
ö szűkös kis vilagukban, sokan lestek 

postát s ha nem is vártak sehon-
nan erlesitést, a levélhordót már 
messziről m egek zek válták. 

— Gál bácsi hozott-e nekem valamit 1 
Milyen elborulások következtek, 

ha nem hozott! • 
— Ifiur, süntörgö't most körülöt-

tem, megtanulta a leckét? 
Bennem felforrt a vér. Meg ő is? 

Nem elég a szülői faggatás/ ingerül-
ten feleltem. 

— Mi közöd hozzá? 
Megrémült, csupa alázat lett, 
— Persze hogy nincs közöm, ha 

nem akarja, sose tanulja meg. Csak 
azért kérdeztem, mert nem szeretném 

Én akkor-már tudtam, hogy n szé-izavarni s ha volna szíves 
gven die Scbande, a sváb anya mégis 
igy mondta, hogy cin Schand. 

Elég abból annyi, hogy a Lencsi 
pompásan bevált. Az anyám szerette 
első kézből a szolgálót akit még nem 
rontottak el sehol, ö kezdje az okta-
tásukat. Van is aztán a Lencsiről em-

— Na, gyere, mondtam megbékél-
ve azon a nagylelkűségen, amit kívü-
le senkitől se tapasztaltam, hogy tud-
niillik ne tanuljam meg a leckét, ha 
nem akarom. 

Hozta a rózsaszínű levélpapírt a 
csókolódzó galambokkal, odakönyö-

lékem akár egy kötetre való. Sokszor költ az asztalomra s már diktálta 
kutattam utána az idők fergeiegében,| — Kedves kisasszony! Írom ke-
do valahol eltűnt szegény leje, nem gyednek ezeket a sorokot, kérve a jó 
találtam rá. J Istentől, hogy egészségben találja, 

Hűséges, derék teremtés volt, csak j egyben tudatom, hogy mióta meglút-
tiáiunk érezte jól magát s ha az ér-(tam, se éjjelem, se najvpalom, mindig 
zékenvsége olykor másfelé vitte ts, fa szép kék szemére gondolok, amivel 
egy hónap múlva visszajött. Sokan 
voltunk gyerekek, szenvedélyesen vi-
gyázott ránk s mikor verekedésbe 
kezdtünk az. utca csibész-különítmé-
nyével, már-már olyan volt a helyzet, 
hogy mi hozzuk a rövidebbet, — Len-
csi kellő időben megjelent s ellenfe-
leinket vagv dézsa vizzel semmisítette 
meg, vagy seprő alá fogta. B. Ollót 
egyszer a szülői ház kapuján lul is 
kergette, bement a lakásukba s nz 
anyja szemeláttára pofozta fel, mond-
ván nagy indulatában: 

— Az anyád mindenit, majd meg-
tanítalak én, ha a mamád elfelejtette 

Idegen cselédlányokkal nem barát-
kozott, a bázibutor-számba menő mo 
sónénkat gyűlölte féltékenységből s 
nem nyugodott meg, amig be nem bi-
zonyította, hogy lop. teszem azt. a 
lepedőt a hasa köré telepitette, az ir-
ge alá. jóllehet, leleplczteivén azzal 

Tán a kosara is fázik az asz-
szonvkágnak, — moncta epés hangon 
és kihúzott belőle két stikeit zseb-
kendőt. 

— Te csempészted a kosaramba, 

egyetem IL számú előadótermében* [védekezett, hogy csakis a felfázás el-
Baross Gábor u 2. sz., este negyed 7—[len. Az anyám elhitte, de nem a Len-
negyed 8 óráig. Az akadémiát dr. Halász esi 
Pá) kanonok nyitja meg, utána :iz el-
ső előadást P. Izay Géza S. J. tartja. 
Riport, a korunk sodróban vergődő nő-
ről: a Te sorsodról »lme: a Nö< 

ctnímcl. Minden öntudatos, katolikus 
magyar modern leányt hivuiiw és vá-
runk! Ne mcnlcgesd magad! 

— Felhívás az altisztekhez. A Köz-
szolgálati Alkalmazottak Nemzeti bzu 
vétségébe tömörült szegedi altisztek 
mozgalmat inditollak, hogy a most du-
lo világháborúban egy elesett magyar 
honvéd árváját, kizárólag az altiszten 
áldozatkészségéből teljesen felruház 
/.ak. Az altiszti szakcsoport elnöksége 
cs bajtársi szolgalata felkéri ugy a 
csoportba tömörült, mint azokat az al-
tiszteket, akik nem tagjai a csoport-
nak, bogy az áldozathozatalból ki-ki 
anyagi erejéhez mélcn vegye ki részér. 
Az összegyűjtött összeget „ kiválasz-
tott szegedi honvédárva felruházására 
fordítják, mert látni akarják, hogy fil-
tereikből kit örvendeztetnek meg. Ép-
pen ezért kérik, hogy az adományo-
kat legkésőbb november 15-ig juttas-
sak el vagy a bejyj lapok szerkesztő-
ségeibe, vagy közvetlen az elnökség 
címére (llorvatb M. u. 2—4. sz) vagy 
pedig, november 7-én délután 3—7 
óráig tartandó hivatalos órák alatt a 
pnstaaltisztck székházába, Vásárhely í-
sugárut 21. szán© alá. Ugyanott és 
ugyanakkor lesz a 
nyi ülés. 

meg tetszett bolonditani, de maga 
olyan büszke, rá se néz az emberie 
kedves Magdaléna kisasszony, pedig 
tiszta igaz szivet ismerhetne meg. . . 

Megálltam az Írással. 
— Lencsi, nem értem, kinek megy 

ez a levél? 
— Csak tessék folytatni, a végén 

megmondom. 
Beugrat valakik gondoltam s Ír-

tam tovább, amig a kuvertára került 
a sor, hogy aszongva: Stecher Magda-
léna kisasszonynak. Helyben. Magyar-
utca, Rajkó-ház. , 

Megállt az agyam kereke. 
— Lencsi, hiszen ez te vagyl 
— Igen ifiur, én vagyok. 
— Magadnak irsz levelet? 
Azok a szelid szemek bágyadtan 

olvadlak bele a levegőbe, most való-
ban harmatosak voltak. A hangjában 
is mennyi szomorúság! 

— Minden lánynak irnak szerelmes 
levelet, csak én nem kaptam még. Nem 
tudja maga Vili, milyen bánat az, 
mikor másoknak van mutogatni va-
lójuk. nekünk pedig semmi se jut. 
Semmi, de semmi. Hát kit csalok meg 
ezzel a levéllel? 

Nem értettem, mit tud az ilyesmi-
le szemléién, mondta a minden hájjal hez egy kis diák? Még másnap iskép-
megkent delnő. El akarsz süllyeszteni, (telén voltam megmagyarázni, miért 

Mire Lencsi két karját az égnek ujjong sikoltozva Lnecsi, mikor Gál 
emelte, ugv hápogott felháborodásé-1bácsi, a levélhordó, benyit a kapun. 

— Lencsi kisasszony, megjött a 
levél! 

Mondom, meg kell öregedni, hogy 
sok mindent megértsünk a világon. 

ban: 
_ Csak nem lesz a nagysága olyan 

buta. hogy elhiszi neki! 
Még alsós gimnazista voltam, mi-

kor odabökött az iskolai dolgozatom-
ra. 

— Ifiur, ezt mind a maga fejibül 
irta? 

J j V J 

— Félévre Ítéltek egy két éve elkö-j _ A szegedi m, kir. állami Barcs 
© etett dorozsmai betüres tettesét. Czo- Gágor gyakorló gimnáziumban az 1913 
bor Viktor budapesti mészárossegéd —44 tanévi pótbeirások október 29-én 
még 11)41 juliusában betört Kiskundo- Jés 30-án (pénteken és szombaton) dél-
rozsmán ozv. Szabó Fereocné lakásá-
ra és ellopott onnan -1 méter vízmentes 
ponyvát, négy zsákot, egy pár csiz-
mái, e^y pár női cipői, egy öltöny 
férfiruha! cs egyéb ruhanemüeket. 
Czobor egészen a legutóbbi időig szö-
késben volt, most azonban körözés 
alapján sikerült kézrekeriteni és a 
szegedi torvényszék büntető egyesbl-
rája elé állítani. Beismerő vallomást 

rendes választmá-[tett, ennek alapján félévi börtönbünte-
tésre Ítélték. Az itélet jogerős. 

előtt 8-tól 12 óráig lesznek. Bővebb fel-
világosítást az intézet igazgatósága 
nyújt. 48ü 

— Szabad-gyefemi előadások. A 
Horthy Miklos-tudományegye etu Bará-
tainak Egyesülete ma, csütörtökön dél 
után ti órakor az egyetem aulájában 
szabadegvetmi előadást tart. Előad: 
dr. Kozáky István egyetemi magánta-
nár ©Középkori halátáncok« címmel. 
Üléselnök: dr. Schmidt Henrik egye-
temi ny. r. tanár. Belépés díjtalan, 

I _ Felépült a Hírlapírók Nyugdij-
i intézetének soproni 6/áJJója. Buda-
'peströl jelentik: A Maayur Hírlapírók 
Országos Nyugdíjintézete október 
27-én, szerdán Zimmer Feinc elnökle-
te alatt igazgatósági ülést tartott, 
amelyen H a l á s z Sándor főszerkesz-
tő, akit a soproni építkezés irányítá-
sával az igazgatóság megbízott, rész-
letesen beszámolt az építkezés mai 
helyzetéről. Elmondotta, hogy a sop-
roni Ciklámen-szálló bokrétaünnepsé-
gét október 30-án szombaton dclelőh 

II órakor tartják. Az ünnepségre Bu-
dapestről a magyar sajtó számos ve-
zető személyisége utazik le és képvi-
seltelik magukat a hatóságok is. Be-
rrcz Lajos az igazgatóság nevében há-
lás köszönetet mondott azért a nagy 
munkáért, amit az épitö bizottság vég-
zett, majd az igazgatóság egyhangú 
köszönettel tudomásul vette Halász 
Sándor beszámolóját. 

— A félszemű vakvezető meglopta 
a világtalan kávéházi zongoristát. 
Schwarcz Zsigmond kávéházi vak 
zongorista felfogadta llózsó István 
félszemű koldust, hogy éjszaka zuróra 
után vezetgesse öt haza lakására. Bó-
zsó egyidcig hiven teljesítette köteles-
ségét, szorgalmasan vezetgette a vi-
lágtalan zongoristát, julius 9-én azon-
ban visszaélt annak bizalmával. Ezen 
a napon Bózsó Schwarcz lakásán 

(aludt cs kilopott a szekrényből egy 
zálogcédulát, amelyen egy ezüst óra-
lánc volt betéve, valamint egy szürke 
szemüveget. Az óraláncot nrasnap ki-
váltotta és értékesítette. Schwarcz fel-
jelentése nyomán eljárás indult Bózsó 
ellen, akit szerdán vont felelősségre s 
törvényszék egyesbirája. Bózsó beis-
merte a lopást, beismerő vallomása 
alapján kéthónapi fogházra ítélték. 

__ Árdrágitási ügyek a törvényszék 
előtt. Hót ádragitási ügyet tárgyalt 
szerdán a törvényszéken dr. Kozma 
Endre uzsorabiró. Herczeg Imre al-
győi földműves 466 kéve, körülbelül 
két mázsánvi lucernát 549 pengő 20 
fillérért adott cl 212 pengő 50 filléres 
maximális ár helyeit. A májusban el-
követett bűncselekményért az uzsora-
biróság 100 pengő pénzbüntetésre itél-
te. — özv. Pintér Károlync kiskundo-
rozsmai lakos április 30-án eladott egy 
másfélkilós tyúkot 4 pengő 10 fillér 
kilónkinti maximális ár helyett 12 
pengőért. Az uzsorabiróság 50 pengő 
pénzbüntetésre itélte. — Répás Dániel 
kiskundorozsmai szélmalomtulajdo-
nos tizenhat kiló nullás lisztet X 
pengő 60 filléres kilónkinti áron adott 
el, a kenyérlisztet pedig 2 pengőért 

j árusította kilónkint. Háromszáz pengő 
pénzbüntetésre Ítélték. _ Balog János 

1 kiskundorozsmai gazda szeptember, 
(2-án a réti széna mázsáját 20—28 pen-
'gőért árusította a törvényesen megál-
lapított 13 pengő helyett. Száz pen-
gő pénzbüntetést kapott. — Tandari 
István deszki lakos nulláslisztet drá-

jgitott. 100 pengőre Ítélték. — Kálmán 
: Sándorné szegedi lakos júniusban 
tmásfélkiló tehéntúrót 1 pengő 80 fii* 
|lér helvett 3 pengő 20 fillérért adott 
el, büntetése: 50 oengö. — Papp Vin-

• céné a városlanvai piacon a tejfel 
'kilóját 1 pengő 40 fillér helyett 4 
pengőért, a lurót 1 pengő 20 fillér he-
lyett 2 pengő 50-ért árusította. Száz-
ötven pengő pénzbüntetésre Ítélték. 

£rtesités. A szakszervezeti bizott-
ság közli, hogy október 28-án, csü-
törtökön este fél 7 órai kezdettel a 
Munkásotthonban, Hétvezér-űtca 9, az 
összes szakmák vezetőségeinek részvé-
telével szakmai összvezetöségi ülést 
tart A napirendet a szegedi szakszer-
vezeti bizottság részéről Papdi György 
mig a szakszervezeti tanács képvisele-
tében Ilubai János Budapest, lógja is-
mertetni. ! 

_ A Szegedi Képzőművészeti Eirye-
riilet október 30-tól november 14 ip 

] szegedi és vidéki képzőművészek mim-
ikáiból a Hungária-szálló emeleti dísz-
termében tárlatot rendez. Sajtóbemu-
tató október 30-án 12 és 13 óra kozott, 

'a megnyitás 31-én. vasárnap l£ ora-
'kor lesz. Az egyesület a mai uehézse-
'gekre tekintettel, a megnyitásra sze-
mélyre szóló külön meghívókat ezut-

' tal nem bocsájt ki. 4*1 


