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HireR 
| Í J Kedd. Rám. kaöl. Antal ap. Prot. Ao-

tat A nap kei 7 óra 42 perckor, nyug 
szik 4 óra 38 perckor. 

— Kiépítik a nemzetközi autóat jugoszláv 
szakaszát. Két év óta foglalkoznak azzal a terv-
vel, amelyet H. Allén, a londoni automobil 
klub főtitkára vetett fel, hogy Németországon, 
Ausztrián, Magyarországon és a balkáni álla-
mokon keresztül modern autóut építtessék, 
amely egcsz Európát kettészeli és ázsiai meg-
hosszabbításában Kalkuttánál végződik. A 
magyar szakasz kiépítésére vonatkozólag Sze-
ged város és a szegedi kereskedelmi és iparka-
mara előterjesztésére hosszabb tárgyalások 
voltak a kereskedelemügyi minisztériumban, 
amelyek alapján a kormány ugy döntött, hogy 
a magyarországi szakaszt Budapesttől kezdve, 
Kecskemét, Félegyháza és Szeged érintésével 
fogja megállapítani. Belgrádból nyert értesít:: 
szerint a nemzetkőzi autóut megépítése dolgi 
ban a jugoszláv kormány is állast foglalt és a 
magyar útszakasznak Horgostól Szabadkán és 
Újvidéken át való folytatólagos kiépítését ha-
tározta el. A jugoszláv kormány az utépitést 
tavasszal megkezdi. Erre való tekintettel Sza-
badka városa ugy határozott, hogy felterjesz-
tésben keresi meg a jugoszláv kormányt, hogv 
az építést Szabadka és Újvidék között kezdjek 
meg. 

— Kiakadt a hófúvásban a bécs—budapesti au-
tóbusz. Bécsből jelentik: A hófúvás következté1, 

a Bécs és Budapest között közlekedő autóbusz teg-
nap este Bécs és Pozsony között elakadt. Baleset 
nem történt. 

— Rendkívüli elöljáróság filés *z Ipartestület-
ben. Az ipartestület elöljárósága kedden délután 
5 órakor rendkívüli elöljárósági ülést tart a mér-
nökök iparűzése tárgyában. 

— Halálozás. A köztiszteletben álló Temes-
/áry-családot súlyos gyász érte. A család feje, 
néhai Temcsváry Imre tb. városi rendőrkapi-
tány özvegye 94 éves korában Szatymazon 
csendesen örök álomra hunyta a szemét. So-
sem tartozott a szereplő asszonyok közé, min-
den ideje, lelkisége, gondja, gondolata csak a 
családja volt, a gyermekei nevelése, azok sor-
sa. Erősfáju szervezete néhány év előtt még 
könnyedén birta ki a súlyos operációt, most is 
csak az öreg kor teritette le. Temesváry Jó-
zsef, a gyógyszerészegylet elnöke, Géza ny. fő-
ispán, Imre miniszteri tanásos, országgyűlési 
képviselő, özv. Zsótér Dezsőné, Temesváry Ede 
és Erzsébet édesanyjukat gyászolják benne. De 
épp ugy gvá szolja számtalan unokája és déd-
unokája. Holttestét kedden délután 3 órakor a 
rókusi templom előtt tartandó gyászszertartás 
ntán helyezik el a rókusi temetőben levő csa-
ládi sírboltba. 

özv. dr. Korniss Bélámé és özv. 
Korniss Linótné mélységes fájda-

lommal jelenti, hogy felejthetetlen jó 

férje, illetve egyetlen fia 

Dr. Korniss Béla 
ügyvéd 

f. hő 16-án életének 54-ik, boldog 

házasságának 20-ik évében, rövid 

szenvedés után visszaadta lelkét te-

remtőjének. 

A megboldogult földi maradványait 

f. hó 18-án d. u. 7« 3 órakor fogjuk 

a belvárosi temető einterméből utolsó 

útjára kisérni. 

Legyen emléke őrökké áldott! 

— Dr. Kornis Béla meghalt Élete delén, 54 
éves korában, hétfő hajnalban váratlanul meg-
halt dr. Kornis Béla, á szegedi ügvvédi kar 
képzett tagja. Nem volt akut beteg, de évek óta 
zaklatta a szive, amely óvatos éleire kénysze-
ritette, néhány órai roham után pedig most 
végzett vele. A közéletben nem szerepelt, első-
sorban a hivatásának élt Hosszú ido óta vá-
lasztmányi tagia volt az ügyvédi kamarának. 
Részt vett a világháborúban, amelynek végét 
mint tartalékos százados érte meg. A gyorsírás 
legelső úttörői közé tartozott; valamikor nagy 
vágyat érzett, hogy művészi pályára lépjen, de 
ettől elsodorta az élet sok szigora parancsa. A 
művészetért való rajongásban pihente ki fára-
dalmait, a hangversenyterem elmaradhatatlan 
vendége volt a színművészetnek és az iroda-
lomnak lelkes híve. Áldozatokat hozó, gyöngéd 
jóbarát, akit mindenki szeretett Legközelebbi 
hozzátartozóiként özvegye Mészáros Judit és 
édesanyja gyászolják, akiknek ő volt a minde-
nük. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz a 
belvárosi temető cíntermébőL 

Az i d ő 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása '+1.2 

C, a legalacsonyabb —6.0 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 761.4 
mm, este 757.4 mm. A levegő páratartalma reggel 
84 százalék, délben 76 százalék. A szél iránya ke-
leti, illetve északkeleti, erőssége 2—2. A hóréteg 
vastagsága 1 cm. A talaj 2 cm-ig fagyott. 

IdőjÓ9lnt a Délvidékre. Változékony, hideg idő, 
növekvő felhőzettel. 

A Meteorotokat Intézet jelenti este 10 órakor: 
Havazások, fagypont körüli hőmérséklet 

— A Szegedi Fészek Klub ^Rzeped fftvem éve" 
nagysikerű kiállítása vasárnap este befejeződött. 
Az utolsó napon is sokan látogatták a kláüitási 
termeket. A kiállítás rendezősége felkéri a kiállí-
tókat, hogv tárgyaik átvétele céljából kedden vapv 
szerdán délelőtt 8—12 és délután 3—6 óra között 
az iparostanonciskolában (I. emelet 5.) megjelenni 
szíveskedjenek. 

x írja hadnagy. 

— Előadás Spinozáról. Spinoza születésének 
háromszázadik évfordulója alkalmából az Orszá-
gos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesölet 
szegedi csoportja vasárnap délután emlékünnepélyt 
rendezett. A zsidó hitközség széképületének dísz-
termét nagyszámú közönség töltötte meg, amely 
figyelemmel hallgatta dr. Szemere Samu értékes 
előadását. Dr. Eisner Manó megnyitó szavai után 
amelyekben a szegedi csoport elnöke Spinoza er-
kölcsi nagyságát emelte ki, dr. Szemere Samu, az 
országos izraelita tanítóképző intézet igazgatója 
előc,zör a spanyol származású nagy hollandi filo-
zófus életrajzi adatait ismertette. Spinóza maran-
nus családból származott, rabbinak készült 24 
éves korában az amszterdami hitközség kiátkozta, 
ir.ert a vallásos hagyományokat birálta. Ezután 
Spinoza három főmüvéről beszélt, ezek között a 
theologiai-politikai traktátuisról, amelyet a hol-
landi államférfiú, Jan de Witt politikája érdekében 
irt és amely müve az egész világ felzúdulását vál-
totta ki, mert abban azt vitatta, hogy a szentirás 
magyarázatához nemcsak az egyháznak, hanem a 
világi hatalmaknak és mindenkinek joga van. Is-
mertette Spinoza „Ethikájának" alapvonásait és 
az' a zárt rendszert, amelybe Spinoza gondola-
tait foglalta és amelyet barátai halála után je-
lentettek meg, kívánsága ellenére nevének kezdő-
betűivel. Vázolta életvitelének és gondolkodásá-
nak emelkedettségét, szellemének erejét, majd ki-
mutatta, hogy milyen nagy hatással voltak Spi-
noza müvei Goethére, Lessingre, Herderre és a 
XIX. század második felének bölcseletére. Előadá-
sát azzal fejezte be, hogy a spinózai gondolatok 
ma is élő hatását világította meg a kor nagy gon-
dolkodóinak müveiben. Az előadást a közönség 
lelkes tapsokkal köszönte meg. 

x írja hadnagy. 
— Adomány. Szekeres Anna résziére N. It. 1 

pengőt küldött be szerkesztőségünkbe. Az ado-
mányt rendeltetési helyére juttattuk. 

x óráját javíttassa Bírónál. TÍ9za L.-körut 42a. 

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpan-
gás. nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehé-
nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, 
kedvetlenség a természetes „rerCIIC JÓZSCt" 
keserűvíz használata által sok esetben elmú-
lik. Az orvosi világ a legnnayobb el«sm«>-
réssel nyilatkozik a magyar TCrCItC JÓZSCf 
vízről, mert hatása meghízható és rendkívül 
enyhe. A FereilC JÓZ?Sí keserűvíz gyógyszer-
tárakban, drogériákban és föszerüzletekben 
kapható. B.i 

Dreherhen zóna 30 ffilBér. 
Déli és esti Menü !•- P 

Fagyhulláin Romániában 
(Budapesti tudósítónk telefonjelmtése.) Bu-

karestből jelentik: A Kelet felől jövő fagyhul-
lám hétfőn elborította egész Bukovinát. Hét-
főn a hőmérséklet mindenütt —20 fok alá sü-
ly edt A hideg több emberéletet is áldozatul 
követelt. A Duna deltájában hóviharok dühön-
gének, Kon stanza ban heves orkán dul, a hi-
deg szinte elviselhetetlen. 

— Szerdán aunügyi bizottsági ülés. Dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes szerdán déli 12 órá-
ra összehívta a srinügyi bizottságot, amely a szín-
ház aktuális ügyeit fogja letárgyalni. Szerdán dél-
után öt órakor a jogügyi bizottság tart ülést 

x Bombahatást kelt Del-Ka ided árusítása. 

— öt sztár, öt szerep. A Metro-Goldwyn-Ma-
yer filmgyár a DéLmagyarország utján pályázatot 
hirdetett A pályázatban — mint ismeretes —, azt 
kell eltalálni olvasóinknak, hogy a „Grand Hotel" 
című filmben az öt főszerep Ivan Crawford, Grete 
Garbó, Wallace Berry, Liooel Barrymore és John 
Barrymore kőzött hogyan került kiosztásra. A 
megfejtők között 50 sztárfényképet és két mozije-
gyet sorsolunk ki a „Grand Hotel" szegedii előadá-
saira. A pályázat vasárnap jár le, a megfejtéseket 
„Grand Hotel pályázat" felirattal Aradi-uccai ki-
adóhivatalunkba kell küldeni. 

x írja hadnagy. 
— Szegedi diák sikere a budapesti országos 

gyorsiróversenyen. Szántó Ernő, a sziegedi állami 
fiufelsőkereskedelmi iskola IV. évfolyamának ta-
nulója a budapesti országos gyorsiróversenyen 
a ¡kereskedelmi iskolák kőzött első helyezést ért el. 

— Az Ujszegedi Népkör ülése. Az Ujszegedi 
Népkör választmánya most tartotta meg ülését 
Hauser Rezső Sándor elnökletével. Az elnök meg-
nyitó beszédébein beszámolt dr. Bárányi Tibor fő-
ispánnál tett tisztelgésről, amely alkalommal a 
küldöttség rámutatott Újszeged népének törekvé-
sére és azokra a hiányokra, amelyek sürgős or-
voslásra várnak. Foglalkozott a választmány Új-
szeged iskolaproblémájával, valamint a pajzstetü 
okozta veszedelemmel, örömmel vette tudomásul 
a választmány, hogy a kör karácsonyra négy gyer-
meket cipővel, részint téliruhával látott el, egy 
családnak pedig élelmiszereket juttatott. A kör 
közgyűlését január 29-én, délután 3 órakor, ha-
tározatképtelenség esetén délután 4 órakor tartja 
meg. Az indiitványok során jogos panasz hangzott 
fel a Gazdasági-telep és Marostő részéről, ameny-
nyiben ezek a részek sáros időben kocsival telje-
sen hozzáférhetetlenek, a lakosság emiatt termé-
nyeit a piacra sem képes szállítani. De panasz-
kodott a lakosság az egészséges ivóviz hiánya, 
valamint amiatt is, hogy ezen a részen semmiféle 
világit ás nincsen. 


