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- J » A Meteorológiai intézet jelenti este
<> Í Q O lü órakor. I d u j ú t s l a t : Élénk, a
hegyeken erős délnyugati szél, sok helyen cső és
köd. A magasabb hegyeken és Kárpátalján havaseső, havazás. A'z énylieség tovább tart.

— Varga miniszter olasz kitüntetése. Budapestről jelentik: A kormányzó a külügyminiszter előterjesztésére megengedte, hogy dr. Varga József,
a kereskedelmi és közlekedésügyi minisztérium
vezetésével is niegbizott iparügyi miniszter az
olasz Korona Iteud Nagykeresztjét elfogadja és
viselje.

— A természetei »Fercne József* keserűvíz
egöta aitünöen bevált öáaszer megrögzött szék
renedésnél ös annak mindenféle tároe következményeinél; biztos, enyhe ös gyorsan ható has•ajlö, mely számos betegségnél ez emésztést Javitia és az étváevat tokozza. Kérdezze meg orvcwáti
— Állandóan kisebb lesz a föld: évezredenkint 30.000 köbkilométert fogy. Tudományos
számitások nyomán megállapították, hogy" a
föld a hőkisugárzás következében négyzetmétérenkint évi 668 kalóriakilogram meleget veszít. Ez a melegmennyiség elég volna egy 3
milliméter vastag cseppfolyós állapotban levő
kőréteg szilárd halmazállapotba való hozás-ára. Egy ilyen 3 milliméter vastag kőréteg megmerevedése viszont a fold sugarának 0 06 milliméteres zsugorodáséira vezet. Alapul véve a
főidnek évi ilyen mérvű zsugorodását, könnyen
kiszámítható, hogy ez 1000 év alatt teoretikus
értelemben a föld rádiuszának 12 centiméteres
megrövidülését jelenti. Ennek természetesen
együtt kell járnia a föld kobtartalmának megfelelő arányú megkisebbedéscvel. Ez a teoretikus kisebbedés. ha a föld felületét 510 millió
négyzetkilométernek vesszük, uiindeu 1000 esztendőben 30 000 köbkilométert jelent (MN)

— l>r. l'olncr üdon előadása a rádióban: sErdély és a Tiszántúl*. Dr. P o l n e r ödön, a szegedi
egyetem nyugalmazott kiváló tudós professzora,
a Tudományos Akadémia tagja, aki a magyar
egyetemeken több. mint harminc évig adta elö a
magyar közjogot és aki a Ferenc József-tudománvegyetem közjogi katedráján tizenkét éven át működött, ma szerdán délután rendkívül érdekes előadást tart a magyar rádióban. A professzort, aki
öt év előtt vonult nyugalomba, de azóta is tovább folytatja tudományos működését, valamint
élénk figyelemmel kíséri a magyar közélet jelenségeit, egy rendkívül fontos, közhasznú cs általános érdeklődésre számot tartó előadás tartására
hivta meg a rádió. Budapest I. hullámhosszán
ma délután 6 óra 23 perces kezdettel •Erdély és a
Tiszántúl* cimen tartja nteg előadását, amelv az
"egész magyar nyilvánossághoz szól. Dr. Polner
Ödön előadásában szóváteszi azt a szokást, hogy
•Erdély* elnevezés alá foglalnak olyan területe— Pr. Iírdöné Göniöri Sári szabadságáról haket is, amely magyar történelmi felfogás szerint
zaérkezelt, műtermében- újra' Litografál. Telefonsohasem volt Erdély. Fejtegetései szerint a vis- bejelentés: 26-71. Műterem: Deák Ferenc-ulca 4.,
szakerült tiszántúli vármegyékről, helyesebben a
I. emelet
tiszántúli vármegyék visszakerült részeiről nem
— Ki lesz Gulácsy főkertész utóda? A szegedi
lehet mint Erdélvröl beszélni. Álláspontja szerint
csak a trianoni feldarabolás alanián és romániai .városi főkertészí állás ianuár 1-től — mint jefelfogással lehet ezeket mint serdélvr' fcrüíétckci-t' lentettük már — meg üresedett Gulácsy Béla
főkertészt ugyanis kertészeti felügyelővé nemegjelölni és énpen ezért sajnálatosnak tartja.
Hogy a közbeszéd ennek a trianoni szellemnek be- vezték ki. Bár nem bizonyos, hogy Gulácsy kerhódolt.' nyelvbeli., Írásbeli, vagv gondolkodásbeli
tészei i felügyelő elhagyja Szegedet, a főkertékényelemszeretetből. A közbeszédben meghonosult
szi állás január 1-től megüresedett. A polgárszokás szerint azt javasolja, hoirv a visszatért temester
joga eldönteni, bogy pályázat, vagyrületeket mint itiszánluli*. vagv mint »iiszaf* ró.
meghívás útján töltik-e be az állást A város
Ezeket nevezzük, amelyek Erdéllvel egvütt el voltait szakítva és most visszakerültek Rádióelőa lá- most engedélyt kért a belügyminisztertől, hogy
sában — amelyet általános érdeklődés és fiffvelém
az állást betölthessék s mihelyst az engedély
előz meg — történelmi és közjogi szempontból vi- megérkezik, meghirdetik a pályázatot, vagy
lágítja meg álláspontját.
meghívás űtján szerződtet a város megfelelő
főkertészt. I)r. Pálfy György városi kultűrta— Gyászhirek. Kedden délben hirtelen megnáesnok szerint gyakorlati érzékkel bíró. a
Tíaát a szege'tli ügyvédi kar régi ismert tagja
mesterségbe-', tökéletesen jártas főkertészre van
'dr. Szigeti Sándor. Majdnem negyven évet főjszüksége a városnak. Jelentkezők máris vimlötf cl a'z ügyvédi pályán, mindvégig Szegődön
.uak s így lehet, hogy meghívás ó l j á n töltik be
működőit, egyéniséget sok Kelvén ismerték, jel
a főkertészi állást. Addig is a kertészetet Sü•legwefos alakja volt a szegedi bíróságoknak
Nolia elérte 70-ik életévet', változatlan
élénk-, veg alkertész forón vezetni.
.véggel tevékenykedőit, nem adta fel irodáját.
—• A közélelmezési hivatal felhívja a népszámMapról-uapra megjelent' a híróságoknál, míg- láló biztosokat. hogy a nyomtatványokat folyó hó.
müsl egészen váratlanul érte a halál. Még az 23-án déli 12 óráig annál is inkább vegyék.át,
elmúlt napokban is dolgozott, semmi sem mu- mert különben tisztségükről lemondotlnak tekintetnek és helyettük mást neveznek ki.
tatta, hogy szervezetét közvetlen veszély fenyegetné. Látszólag jó hangulatban tilt kedden
déllíen ebédhez, ehédelés közben hirtelen rószíszullét fogta el, leszédült székéről és mielőtt
még orvos! beavatkozás történhetett volna
meghalt. Egész életét ügyvédkedéssel töltötte,
szinte gyakorlatának folytatása közben érte
utol 70 éves korában a lialál. Felesége és kiterjedt ismeretségi köre gyászolja. — Rövid
betegség ufári váratlanul elhunyt 63j éves korában Eósa Tmre ny. M Á V műszaki tanácsos,
nkít széles körben, különösen a vasutak társa(lalomban ismertek. Harmincöt évig áilot az
'Államvasutak szolgálatában.' sokáig teljesített
szolgálatot Szegeden, majd
munkásságának
utolsó éveit Hódmezővásárhelyen töltötte, aliol
ítz osz(ályrném>"k-ég vezetője volt. A M Á V ér'ilemcs nyugalmazott főtisztviselője távozott el
vele az élők sorából. Felesége és két leánya
gyászolja.
Móricz Zsigmond cs Németh László a hódmezővásárhelyi népfőiskola előadói között. Hódmezővásárhelyről jelenük: A hódmezővásárhelyi
református gimnázium kouviklusában kedden 21
Ijiargsztifja részvételével megkezdődött a református egyház által rendezett kéthetes népfuisfco
jai tanfolyam. A tanfolyam vezelői meghjviák elő
.•dóul Móricz Zsigmondot és Németh Lászlói is A
.két iró, a népfőiskola Propagálói, a nteghivást elfogadta.
'
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1015, JANUÁR 22. A volt erdélyi, 38. honvéd hadosztálynak a galíciai Tarnuvtol delre: iunuv,
Uroinnik tajeKan tolvt allasbarcai alatt 13 md e r Ernő, volt nagyszebeni 23. honvéd gyalogezredben szakaszvezető, az orosz fő védelmi voual előtt felderítő, szolgálatot végzett, amiközben a 12 főnyi járőrével lesben
állt és egy orosz járőrt , el is fogott. A foglyokat mindjárt a helyszínen kivallatta és
megtudta tőlük a legKözelcbbi orosz táboriőrs" helyét. A járőr 7 enibercvel azt megközelítette, majd azt a kunyhót, amely-ben az
orosz táboriörs a nagy hidegben meghúzódott. Utána a figyelőkön hátul rajtaütve, elfogta azokat s végül a házból kijövő oroszokat teljesen csendben egyenként fogta el
és fegyverezte le. Eképpen Bintlcr szakaszvezető páratlan elszántsággal összesen 17
oroszt ejtett foglyul, akiket a lefegyverzés
közben sorjában basra fektetett és honvédéi,
vei sakkban tartott. Nem is volt orosz,
aki
moccanni mert volna, mert tudták, hogy annak, aki szökni akar befellegzett. A vállalkozás pompás sikerét, valamint Binder szakaszvezető kiválóan bátor és ügyes magatartását a nagyezüst vitézs p Aremrne] jutalmazták Annál is inkább mivel nevez tl a
mér korábban tanusitotl , i ;!éz magatartása
eiisflieréseképpcft az elöl •• n- lt- stDaruucs
riok dicsérő elsméróKébftn rész sült

flz utcai hAbuckábaa
találtak meg egy többezer pengő
értékű brilliánsfüggőt
(A Bélmasyai'Orszás munkatársától) Kct érdé*
kes brilliánsfüggö kalandos utja ért véget kedden
délelőtt a szegedi rendőrségen egy napokig tartó
nyomozás aktáinak lezárásával. Özvegy R o n g b a u e r Gyözőné ismert szegedi uriasszpnynak"a
Kölcsey-utea 5. száinu házban van lakása. Az elmúlt napokban az úriasszony értékes, többezer
pengő crtélíii brilliáns fülbevalóját lefekvés előtt
a hálószobában hz asztalra tette le. A két függő
ezután valamilyen módon a hamutálcába került,
amelynek tartalmát másnap reggel kiszórtak
utcára, llyinódon az utcára került a kct brilliánsfüggö is. Ringbauerné amikor észrevette ékszereinek az eltűnését, nyomban a rendőrségre sietett s
jelentést tett az esetről. A rendőrség megindította
a nyomozást s értesítette a zálogházakat, meg az
ékszerészeket a függő eltűnéséről.
Teltek, multak a napok, amikor a függő kalandos körülmények között megkerült. Valamilyen
módon tudomást szerzett a kct ékszer eltűnéséről
T ó b i á s Antal l-es szánra várpsi hordár. Nyomban a Kölcsey-utea 5. szám elé sietett s felajánlotta llingbaiier Győzönének, hogy segítségére lesz
az ékszer felkutatásában. Tóbiás lapátot ragadott
és a járda szelére összehordott havat kezdte széthány ni. Kct napig dolgozott Tóbiás Antal, amikor
a harmadik nap reggelén munkáját siker' koronázta. A hóban megtalálta a kct elveszett ékszert.
Nyomban a rendörségre sictelt. ahol a talált tár-gyak csztalván a két függőt beszolgáltatta.
A rendőrség értesitelte az úriasszony az ékszer
megtalálásáról. -Értesülésünk szerint Tóbiás A a?
ta! jutalomban részesült.
— összedőlt egy ház
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utóbbi napokban beállott olvadás súlyos helyzetet idézett elő Keoskéstelepen. A talajvíz ismét veszélyezteti a lakóházakat s a súlyos
hely zetre jellemző, hogy keddon délután Rózsa
Antalnó Dombi-utca 3 szánni házának falai
összedőltek. A házösszedőlésről értesítettek
a
tűzoltóságot, amely uz épen maradt falakat
alátámasztotta.
_ Halálozás. I l a d f y Károly, Torontál vármegye uagyszcntmiklósi járásnak utolsó magyar
íőszolgabiraja kedden délben 1 órakor meghalt,
iladfy Károly 35 éven át, a legsúlyosabb időkben
vezette a nagyszentiniklósi járás ügyeit, nagytudásu, kiváló jellemű, puritán és példás életű férfi
volt, akit mindenki szeretett es megbecsült. Le]kmüvéért az engesztelő szentmiseáldozatot csütörtökön
délelőtt 9 órakor mutatják be a Jézus-társaság?
atyák templomában. Temetése a társadalom esztutlau részvéte mellett csütörtökön délután-ŐT órakor lesz a belvárosi temető kupolacsarnokából.
Kinevezés. A szegedi tankerületi főigazgató
T ö r ö k Sándorné, Mann Máriát a szegedi .-állami
kisegítő iskola igazgatásával megbizla.
— Megfellebbezték a inczőkovácsházi Községi
választást. Makóról jelentik: Január 16-án tartották meg Mezőkovácsbázáu az elöljárósági választást. A választás ellen dr. Görög László súlyos szabálytalanságokra és törvénysértésre való
hivatkozással fcllebnezést adott be. A fellebbezés
elé Makón nagy érdeklődéssel tekintenek, mert a
közelmúltban "a közigazgatási bíróság cgyizb-n
ipar megsemmisítette Mezőkovácsbáza
község
elöljárósági választásának eerdményét.
— Cáfolják a romániai tífuszjárvány hírét. Bukarestből jelentik: Cáfolják a londoni rádiónak
azt az állítását, hogy. Romániában tífuszjárvány
pusztít. A közegészségügyi minisztérium jeleutésc
szerint csupán az orosz—román haláron állapítottuk meg szórványos kiüléses-tiruszincgbelegedésekcL
— Janik vendéglőben ma flekken <• vargabetű.
Az értrtmi&cgi alkalmazottak bejelentéséhez
szükséges űrlapok átvétele. Az elsőfokú iparhatóság közli, hogy szerda reggeltől kezdve az értelmiségi munkaerőkről szóló bejelentéshez szükséges "bejelentőlapokat minden nap 8-12 közölt a
városi bérház II. emeleti 17. szánra szobájában
lehet átvenni.
Február 1-én a Tiszában: Görbe éjszaka Kitűnő jazz-zene, rengeteg móka, remek' kabarémüsor, pompás hangulat, tombola biztosítja a nagyszerű farsangi mulatság sikerét. Február 1-cu este
fél 9 órai kezdettel lesz a bál a Tisza-szálló télikertjében és kávéházában. Ajánlatos mielőbb- asztalt foglalni telefonon (10-41). vagy személyesen
a Tikía portásánál és íöpiiicéréntl. Belépődíj 2
G
pengő. '
"'
"v

