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Az Alföldi Cipők elsőranguak, az árak a legolcsóbbak R j l f f í i 
s ezért cipőnk a legértékesebb karácsonyi ajándék. H I I I 5 I Klauzál tér 8. 

A Délmagyarország többezer kötetes kölcsönkönvvtárában 
havi dij előfizető részére 1 pengő és 80 fillér, heti dij 

\ 16 fillér. Ooadék nem szükséges. 
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Szombat. Rom. kat. Ádám Éva. 
w' Protestáns Ádám, Éva. Nap kel 7 

óra 47-perckor, nyugszik 16 óra 12 perckor. 

A Somogyi-könyvtár renoválás miaít zárva. 
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. (Tel. 
936.) Barcsay Károly, Széchényi-tér. (Tel. 270.) 
Borbély József, Takaréktár-ucca. . (Tel. 12-68.) 
Moldvány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nagy György, 
Boldogasszony-sugárut. (Tel, 11-25.) Selmeczy Béla, 
Somogyi-telep. 

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.). 
7'elefon: Serie 62-5-93. 

Karácsonyi istentiszteletek. 
Karácsony ünnepén az istentiszteletek sorrendje 

a következő: 
A fogadalmi templomban 6 órakor pásztorok 

miséje; 10 órakor ünnepélyes püspöki mise szent-
beszéddel, délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye, 
egyébként a szokott vasárnapi rend: 7, 8, 9, fél 
12 órakor csendes misék. 

Feísa városon: 7 órakor pásztorok miséje, 10 
órakor ünnepélyes mise, délután 5 órakor szent-
beszéd és áldás. 

Alsóvároson: 6 órakor pásztorok miséje, 8 óra-
kor csendes. 9 órakor ünnepélyes mise prédi-
kációval, 3 órakor vecsernye. 

Rókuson: 6 órakor pásztorok miséje, 8 és 9 
órakor csendes. 10 órakor ünnepélyes mise prédi-
kációval. délután 5 órakor szentbeszéd és áldás. 

Újszegeden: 6 órakor pásztorok miséje, 7 órakor 
csendes. 9 órakor ünnepélyes mise prédikációval, 
^ órakor litánia. " " 

.*.—• Szegedi orvosok sikere. Két fiatal szegedi 

.orvos sikeréről ad hirt a budapesti orvosegyesü-

let beszámolója. Az egyesület által kiirt hét pályá-

zatból kettőt szegedi orvos nyert el. Dr. L u k á c s 

.József az id. Bókay János-féle pályadijat nyerte 

cl, dr. \V a I t.n e r Károly pedig a Widder-féle 

dijat. Mindkét orvos dr. H a i n i s ^ s Elemér egye-

temi tanár, a gyermekklinika igazgatója mellett 

működik mint tanársegéd és már eddig is jelentős 

tudományos munkálkodást fejtettek ki. 

— A megyéspüspök karácsonyi ajándéka a sze-
gény gyermekeknek. Dr. Glattfelder Gyula me-
gyéspüspök ezer karácsonyi szeretetcsomagot kül-
dött dr. Somogyi Szilveszternéhez, mint a Szent 
József-akció vezetőjéhez a szegény gyermekek kö-
zött való szétosztás céljából. A püspök szeretet-
csomagjaátau élelmiszer, és édesség van. A Szent 
József-akció vezetősége a csomagokat szombaton 
osztja szét. 

— Tanilói kinevezésük. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Kardps István, I>éry Lajos, Schnei-
<!er Ferfenc és Szegfű Sándor szegedi elemi iskolai 
tanítókat a VII. fizetési osztályba kinevezte. 

F U r s i l é ^ s l 
biztos hatásúnak ismeri arcápoló szeret és 
ártalmatlan l iaffesíélcekiiárólagalőévefennáUó 

kozmetikai siaSonjáhan 
Arcmasszázs orvosi előirés szerint. 

Ha ff estés legolcsóbb árban. 
F e t c e l e s a s u c c a ^ S . s z . 

Wagner-palota. •* Citt-teljarat. 

— Itoitsy Pál halála. Budapestről jelentik: Sú-

lyos veszteség érte a magyar újságírást és a ma-

gyar közéletet. H o i t s y Pál felsőházi tag, a Ma-

gyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetének tiszte-

letbeli elnöke, az Otthon írók és hírlapírók kö-

rének elnöke, ma reggel 77 éves korában szivszél-

hüdésben meghalt. Iloitsy Pál politikus, tudós 

és ujságiró volt egy személyben és egyik irányi-

lója az 1900-as évek elejétől a magyar szépiro-

dalmi életnek. 1892-ben került be először a kép-

viselőházba. melynek 1910-ig tagja volt. Amikor 

a törvényhozás megalkotta a felsőházat, a magyar 

újságírás felsőházi képviselőjéül őt nevezte ki a 

kormányzó. Temetése hétfőn délelőtt V 12-kor 

lesz. Az Otthon írók és Hírlapírók Köre pénteken 

délután valamennyi újságírói testület részvételé-

vel nyilvános választmányi ülést tartott. B o n i t z 

Ferenc alelnök mély megindultsággal méltatta a 

kör fáradhatatlan elnökének el nem évülő érde-

meit. A temetésről az Otthon írók és Hírlapírók 

Köre gondoskodik. A temetés december 26-án, hét-

főn délben 12 órakor lesz a Kerepesi-uti te-

mető halottasházából. Az egyházi szertartást Raf-

f a y Sándor ág. ev. püspök végzi. Az Otthon kör 

nevében S z i k l a y János alelnök, a többi újság-

írói intézmény nevében pedig M á r k us Miksa, a 

Magyar Újságírók Egyesületének elnöke búcsúztatja 

el a halottat. Bonitz Ferenc elnöki előterjesztése 

után L e n k e y Gusztáv, a Magyarországi Hírlap-

írók Nysr^'.- - ':iek a. :' o, M á r k u s Miksa, 

a Magyar Újságírók Egyesületének elnöke, majd 

S a l u s i n s z k y Imre. az Ujságiró Kórház és Sza-

natórium Egyesületi elnöke adtak kifejezést az 

újságírók súlyos gyászának pótolhatatlan veszte-

ségükért, 

— Uj gyémántinezöt fedeztek fel Délafrikában. 

Londonból jelentik: A Fokvárosból érkező jelen-
tések szerint Forth XáHoth közelében tij, rend-
kivül gazdag gyémántföldet fedeztek fel. A gyé-
máutföldön alig néhány napja folynak az ásatások 
és máris 350.000 fontsterling értékű gyémánt ke-
riilt napvilágra. 

— Elrabolt egy 12 éves kislányt és 1509 ilollár 
váltságdijat kért. Pendletonból jelentik: Izgalmas 
automobilüldözés után a rendőrség a kanadai ha-
tártól nem messze elfogott egy Hiekman nevü 
fiatalembert. Hickmant azzal vádolják, hogy né-
hány nappal ezelőtt a kaliforniai Los Angelesben 
elrabolt egy tizoíakétéves leányt. majd a leány aty-
jától 1500 dollár váltságdijat követelt és amikor 
a pénzt megkapta, a kisleány feldarabolt holt-
testét automobiljából az úttestre dobta. Megmo-
tozásakor megtalálták nála az áldozat apjától ki-
zsarolt bankjegyek jórészét; ezeknek a bankje-
gyeknek a számát feljegyezte a rendőrség. A ki-
hallgatás során a fiatalember beismerte, hogy ő j 
rabolta el a leányt, azt állította azonban, ho;ív 

a gyilkosságot egy másik fiatalember követte cl. 

— Házkutatás közben. Miskolcról jelentik: K o-
v á c s István vasgyári munkás lakásában betörő 
járt. aki 3000 pengőt vitt él. A gyanú Csorba József 
foglalkozásnélküli munkásra terelődött, akit a 
rendőrök kivittek Kovács lakásába. A házkutatás 
alatt Csorba hirtelen kiugrott az ajtón, felmászott 
a padlásra és a háztetőn igyekezett megszökni, 
de megcsúszott, leesett és koponyatörést szenve-
dett, .állapota reménytelen. 

— Családi dráma a gyorsvonaton. Varsói je-
lentés szerint a Varsó—vilnai gyorsvonaton Kii- j 
mienski rendőrfőnök heves szóváltás után revo! 
"vérrel agyonlőtte felésfqét éf sógornőjét. 

— A nyomorgó iparosok karácsonya. A szegedi 
ipartestület karácsonyi segélyakciója során 32 ipa-
rosözvegyet és 25 önálló iparost részesített se-
gélyben és erre a célra 500 pengőt fordított. 
Az iparosasszonyok 15 elszegényedett iparosözve-
gyet láttak el természetbeni ajándékkal, továbbá 
öt leventét ruháztak fel. 

— Bernhard Shaw sikraszállt egy tolvajért. Lon-
donból jelentik: Londonban néhány héttel ezelőtt 
letartóztattak egy 60 éves postást, aki 10 sillinget 
kilopott egy levélből. Egyúttal elbocsátották állá-
sából is és 36 évi szolgálat után nyugdíjigényét 
is elvesztette. Néhány napi fogság után szabad-
lábra hglyezték a szerencsétleni, akinek a fele-
sége az izgalmak következtében meghalt, az állá-
sát azonban nem kapta vissza. Bernhard Shaw 
most nyílt levélben fordult az angol hatóságok-
hoz és követeli, hogy a postásnak utalják ki a 
nyugdiját. Shaw szerint a 10 silling ellopása 36 
évi becsületes munka után csak szenilis tett le-
het, amiért nem szabad a hatvanéves postást 
minden támogatás nélkül az uccára tenni. Köve-
teli tehát, hogy a bűnös postást, mint szolgálatra 
alkalmatlant nyugdíjazzák. 

— Elitélt a francia biróság egy táncosnőt, mert 

nem akart ruha nélkül feltépni. Párisból jelen-

tik: A szainai törvényszék most tárgyalta le azt a 

pürt. amelyet Morangis asszony, színésznő ellen 

szerződésszegés miatt indított az igazgatója. A 

színésznő egy félévvel ezelőtt megállapodott, a 

varieté igazgatójával, hogy egy revüben eljátsza 

Buddha és egy najád szerepét. Mind a két sze-

repben ruha nélkül kellett fellépnie, Az első két 

előadáson fel is lépett a színésznő, de a harma-

dik előadást már lemondta. Morangis asszony arra 

hivatkozott, hogy meghűlt a színpadon, de kü-

lönben sem fér össze erkölcsi felfogásával a két 

szerep. Azt is mondta, hogy a szerződés megkötése 

után férjhez ment és férje nem egyezik bele. a 

további játékba. A varieté igazgatója. nem vette 

tudomásul a lemondást, hanem kártéritősért be-

perelte. A tárgyaláson a színésznő védője azt 
fejtegette, hogy az asszony által felhozott okok 

feltétlenül elégségesek voltak a szerződés felbon-

tására. A színigazgató ügyvédje viszont azzal ér-

velt. liogy Morangis asszony a szerződés aláírá-

sakor tisztában volt mindkét szerepe jellegével 

s az első két előadáson fel is lépett. A biróság 

hosszú tanácskozás után helyt adott a sziaigaz-

gató panaszának és 24 ezer frank kártérítés fize-

tésére kötelezte Morangis asszonyt. Az itéiet sze-

rint a kis meghűlés nem jogosította fel a színész-

nőt a szerződés egyoldalú felbontására. A színésznő 

erkölcsi aggályai önmagukban jogosultak lennének, 

de a biróság mégsem veheti számba, mert hiszen 

Morangis asszony igen sokszor játszott már ruha 

nélkül a közönség előtt s a kifogásolt szerepek-

ben is fellépett. Ami a férj tilalmának kérdését 

illeti, a biróság szerint minden józan férfinek, 

különösen a revűszinházak látogatóinak tisztában 

kell lenniök azzal, hogy a revüszinésznök nem 

éppen bundában szoktak szerepelni a színpadon, 

F I N O M 

J Ó A S Z T A L I 

legjobb minőségben, legolcsóbban 

Sc&orr Oííé cégnél 
75G Kossuth Lajoá-sugárut 4. 

és Statisztikai atlasz 
Tartalmaz 78 fő- és 155 melléktérképet 

és világstatisztikát. 

Ara egész vászonkölésben 32. pengő. 

Kapható 


