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Bethlchem csillaga 
Karácsony 
A kelet csillaga . . . 
Dante Infernófa . . . 
A szent családi . . . . 
Krisztus az ácsmiihelyben 
Sil-va kútja 
Az úrvacsora . . . . 
Krisztus Pilátus előtt 

William Blake 
Guslav Dóré 

Rubens 
Millar 
Tissot 
Leonardo da Vinci 
Munkácsy 

W / 2 1 Péntek. Róni. kai. Ágnes. Protestáns 
/ Ágnes sz. Nap kel 7 óra 40 perckor, 

nyugszik 16 óra 43 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. sz. 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

Fel&ivús 
ax Mskola-ucca és környéke 

kereskedőihez és iparosaihoz ! 

Az Iskola-ueea és környékének rendezése 

érdekében megindított mozgalmunk megbe-

szélése és egységes irányítása cél jából , a 

kereskedelmi és ipari érdekképviseletek be-

vonásával, mint a Kereskedők Szövetsége 

tagjai 

Január 25-án, vasárnap délelőtt 
léi 11 órakor a Szegedi Lloyd-
Társulat termében értekezletet 

tartunk, 
amelyre azzal hívjuk meg az Iskola-ueea és 

környéke kereskedőit és iparosait, hogy moz-

galmunk sikere érdekében mindenki köteles-

ségének tartsa a pontos megjelenést. 

Az ügy iránt érdeklődőket szívesen látjuk. 

Ax előkészítő bizottság. 

— Az idén befejezik a fogadalmi templom kül-
sejének építését. Foerk Ernő müépitész, a foga-
dalmi templom épitője, ma táviratot intézett a 
polgármesterhez és megkérdezte, hogy mikor lesz 
alkalmas idő a templomépitő bizottság összehí-
vására, mert össze kell már állítani az építkezés 
idei programját. A polgármester táviratilag ér-
tesíti Foerket, hogy a jövő hét valamelyik napjára 
hivja majd össze az építési bizottságot. A pol-
gármester érdeklődésünkre elmondotta, hogy eb-
ben az évben csak a templom külsejét hozzák 
rendbe, elkészítik a két oldalbejáratot. Most már 
évről-évre csak azt az összeget fordítják a tem-
plom továbbépítésére, mely a templomföldek bér-
letéből befolyik. Ez az idén körülbelül egymilli-
árd koronát jelent. 

— Egy öreg városatya halála. A város parla-
mentjében ismét megüresedett egy hely, meghalt 
Vetró Barna Lőrinc, a Lengyel-ucca képviselője, 
79 esztendős korában. Vetró Barna Lőrinc a leg-
öregebb városatyák közül való. Fiatal korában 
került a város parlamentjébe és azóta állandóan 
látogatta a közgyűléseket. Bitkán szólalt fel, de 
amikor felszólalt, mondanivalóját mindenki szí-
vesen hallgatta. Egy régi, eltűnt iparágnak volt 
Szegeden utolsó képviselője, k ö v e s h á n t o l ó 
m a I m a volt, de emellett gazdálkodott is. Szom-
baton délután három órakor temetik a Lengyel-
ucca 29. számú gyászházból. Kiterjedt rokonsága 
gyászolja. 

— Adományok a kisrongyos akcióra. A főis-
pán által kezdeményezett kisrongyos akcióra ujab-
ban a következő adományokat vette át a főis-
páni hivatal: Ozv. Budinszky Emiiné 8, özv. Cser-
novits Agenorné 8, Scháffer Ida 8, dr. And-
rássy Ferenc 5, dr. Sirsich György 10, Vértes 
Miksa 10, Szegedi Lloyd 50, özvegy Makay Emii-
né 4, Hesser Lajos 5 és Kurucsev Sándor 
10 pengőt. 

x Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után fél öt órakor. 

Ma nagy halestély a Dreherbeu. 200 

x Február 27. Szabók bá l ja a Tiszában. 

x Friss Champignon gomba kapható Kramer J. 
Kölcsey-u. Tel. : 12-86. 217 

Makói ffirelc. 
Az ártéri szárazhidak építése ügyében dr. Ni-

kelszkv Jenő polgármester eljárt a minisztérium 
illetékes osztályánál és előadta a városi képviselő-
testület ama óhaját, hogy ezeken a hidakon a 
gyalogjárók ne magán a híd uttestén legyenek, 
hanem konzolszerüen építtessenek ki a ' hídon kí-
vül, annak inindkél oldalán. Ez a megoldási mód 
az eredeti költségvetéssel szemben 210 millió ko-
ronás többletet, jelent, ami a provizórikus fahidak 
építésének 30 milliós költségével együtt mijntegy 
300 milliós költségtöbbletet jelent. Miután a szá-
razhidak építési költségeinek fedezését a kormány 
vállalja, a polgármester Ígéretet kért és kapott 
is arra nézve, hogy az ilymódon felmerülő 300 
milliós költségtöbbletet szintén a kormány fogja 
fedezni. 

Az influenza-megbetegedések száma a mai beje-
lentések szerint nyolccal szaporodott és igy eddig 
összesen tizenöt súlyosabb esetet jelentettek be a 
városi hatóságnál. Mint ebből kitűnik, a kedve-
zőtlen időjárás dacára sem ölt a járvány nagyobb 
mérveket és nem szolgállal okot komolyabb ag-
godalomra. 

Kedden és szerdán tartják az ötödik országos 
vásárt. A kereskedelemügyi miniszter tudvalevő-
leg az eddigi négy országos vásáron kívül egy ötö-
dik vásár megtartását engedélyezte, melyet a ja-
nuár hó ulolsó vasárnapját megelőző pénteken 
és szombaton kelleti volna megtartani. Ezt a ha-
tárnapot a miniszter a lakosság széles rétegében 
megnyilvánult óhaj teljesítése képen keddre és 
szerdára helyezte át, igy a januári országos vá-
sári e hó 25-én és 26-án fogják megtartani, még 
pedig az előző napon az állatvásárt, a másodikon 
pedig a kirakodó vásárt. 

Szabályrendelet elkészítését sürgetik a makói 
béraulótulajdonosok és a városi tanácshoz be-
nyújtott kérelmükben előadják, hogy jelenleg 12 
engedély alapján 16 bérautó van már üzemben 
Makón, szükséges teliát, hogy ezek üzemének za-
vartalan lebonyolítása szabályrendelet utján bizto-
siltassék. Rámulattak ezenkívül a kérelmezők ar-
ra is, liogv több olyan béraulótulajdonos, aki 
egy kocsi járatására kapott engedélyt, egynél több 
kocsit tart üzemben és erre való tekintettel annak 
szabályozását is kérik, hogy az engedélyek tu-
lajdonosai csak annyi bérautót járassanak, ahány-
nak tartására engedélyt kaptak. 

Súlyos baleset érte Sipos Simoni, a Korona-
szálloda 49 éves főszakácsát. Munka után egy 
karosszékben piheni a szálloda konyhájában és 
hirtelen szédülés fogta el, aminek következtében 
oly szerencsétlenül esett le a konyha cementpad-
lójára, hogy bordatörést szenvedett. Beszállítot-
ták a közkórházba, ahol bordatörésen kívül tü-
dőgjulladást is állapítottak meg nála. 

A Nagel Vilmos-féle uradalomban Uray Miklós 
24 éves gyakornok a mulatságból hazatérve a haj-
nali órákban szívenlőtle magát és nyomban meg-
halt. Temetése kedden délután volt általános rész-
vét mellett. A rokonszenves fiatalember öngyil-
kosságának okát barátai sem tudják. 

Vásárhelyi hireK. 
A törvényhatósági bizottság csütörtökön folytatta 

a januári közgyűlést. Megválasztották a különböző 
albizottságokat, majd a tanács előterjesztette az 
építendő városi bérházra vonatkozó javaslatot. 
Több felszólalás után a közgyűlés szótöbbséggel 
ugy határozott, hogy a bérház építését S z a b ó 
Sándor vásárhelyi építészre bízza. Kisebb ügyek 
letárgyalása után déli fél egy órakor a közgyűlés 
véget is ért. 

Kun Béla pártja, a 48-ás függetlenségi párt, csü-
törtökön este a Feketesas nagytermében nagysze-
rűen sikerült pártvacsorát rendezett. A pártva-
csorán löbb százan vettek részt, ugy, hogy való-
sággal zsúfolásig megtöltötték a vendégek a Sas 
nagytermét. A vacsora során számos felköszön lő 
hangzott fel. K u n Béla országgyűlési képviselő 
gondolatgazdag, lelkes beszédét percekig tartó vi-
haros tapssal és éljenzéssel ünnepelték. Nagy si-
kert aratolt K o v á c s Jenő magyar humoru, za-
matos felszólalása is. A pártvacsora résztvevői 
a hajnali órákban oszlottak szét. 

A forgalmi adóhivatalnál üresedésben lévő két 
ellenőri állásra dr. S o ó s István polgármester 
O r b á n Ferencet és B á n Kálmánt nevezte ki. 

A közigazgatási bizottság ma tartja december 
havi ülését. 

A szentesi országos vásárt január 28-án és 2S)-én 
tartják meg. 

x Dreherbeu ma délelőtt finom halleves. 478 

x Armentano Ede oki. vívómester esti kurzu-
sát felnőtlek részére megkezdte. További jelentke-
zők beiratkozhatnak naponta délelőtt 11—12-ig és 
délután 3-tól fél a-ig, Korona-ucca 1. I. em., a 
vivóteremben. 221 

— V színpad rejtélyei érdekes világába vezet be 
a L i t e r a t u r a ez évi első száma, amelyben a 
magyar színpadi rendezés legkiválóbb mesterei : 
Hevesi Sándor, Márkus László, Kállay Miklós, 
Mohácsi Jenő, valamint Nagy Endre szines ta-
nulmányokban ismertelik a munkakörükben fel-
merülő problémákat. Pásztor Árpád folytatja a 
Magyar irók szerelmei hangulatos sorozatát, 

Krúdy Gyula életrajzi töredékei vázol önmagáról. 
A »Muzsika« mellékletben kitűnő tanulmányt olva-
sunk Kodály »Magyar Zsoltáráról«, valamint a 
»Fanny hagyományai cimü uj operáról, amelynek 
premierje a napokban lesz. 
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H legszebb magyar könyvek 
a legkedvezőbb fizetési föl-
tételek mellett kaphatók a 

D E L M A G Y A R O R S Z A G 
K i a d ó h i v a t a l á b a n 


