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— Ma délután: rendkívüli közgyűlés. A városházán hétfőn délelőtt referáló ülés volt, amelynek
lárgysorozatán igen sok ügy szerepelt, tekintve,
hogy karácsony óta nem volt referáló ülés és as
ügyosztályokon azóta nagy mértékben felszaporodtak az clintézSsre, illetve referálása váró
ügyek. A referáló ülésen egyébként előkészítették a mai kisgyűlést is, amely 4 órai kezdettel
megelőzi az 5 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés tárgysorozatáról tuár beszámolfűnk: a gázgyári kölcsön mellett a közgyűlés
tárgysorozatán szerepel a színházi szubvenció felemelése, a színigazgatói szerződés meghosszabbítása és sok egyéb foutos várospolitikai kérdés.
. — Nyáry György nyugalomba, vonult. N y á r y
György, a női kereskedelmi iskola
igazgatója,
címzetes tankerületi főigazgató nyugalomba vonult. Ebből az alkalomból Pálfy József polgármester meleghangú levélben köszönte meg azt "az agiJis és eredményes munkásságot, amelyet Nyáry
György iskolája élén az iskola fejlesztése érdekében kifejlett. A női kereskedelmi iskola vezetésével ideiglenesen M é s z á r o s Ferenc tankerületi
igazgatót bízták meg.
— Szirma? ödön halála, Budapestről jelentik:
Nagy gyász érte n magyar ujságirótársadalmat.
Szirmay Ödön, a Magyar Nemzet fővárosi rovatvezetője 539 éves korában meghalt. Az elhunyt neves újságíró Nagyváradon kezdte pályafutását, a
»Nagyvárad« cimü lap szerkesztője volt, résztvett Biharmegye politikai életében s Tisza István
környezetéhez tartozott. Később Budapestre került, ahol a Nap munkatársa lett. maid a Magvarságnál dolgozott. Évekig élt Amerikában, mint a
>Szai'adságs munkatársa.
— Szerdán: közigazgatási bizottsági ülés Szer'dán délután 4 órai kezdetlej ülést tart a közigazgatási bizottság.
— !>r. ITennann István Egyed székfoglaló előadása. Dr. Hennán István Egyed a magyar történelmi tanszék nyilvános rendes tanára ma, kedden délelőtt'12 órakor a bölcsészeikor! I sz tanteremben »A magyar történelmi tanszék tüdőmű"Oyos feladatai* cimen tartja székfoglaló előadását, Az előadás nyilvános, az egyetem vendégeket
szívesen lát.
— Kétszáznegyven sikeres dolgozatot ödtali be
* Major-gyorsirőszakiskola versenyzői. December
!>én rendezte meg a ffiajor-gyorsirószakisköla az
1940 év negyetlik gyorsíró- és gépiróversenvét.
amelyen a szakiskola mintegy 110 versenvzöve]
vett részt összesen 210 dolgozattal. Most vasárnap, január 12-én műsoros délután keretében osztotta ki Major Ákos szakiskolaigazgató a nyert
hatalmakat. Az egyes versenyfokokon a kővetkezők szerepeltek a legjobban: 3JO szótagos fokon:
Horváth Kálmán. 130 szótagds fokon: Gémes Rózsa, Németh Ilona, Frűstök Irén. 120 szótágos
'okon: Papp Rózsa, Gémes Rózsa, Frűstök Irén.
100 szótagos fokon: Németh Ilonka. Láng Kornélia, Gera Ilonka. Fehér Júlia, a S0 szótacos foson: Puszta? Ödönné. Kolozsvár? Nóra Kardos
fmre. Móra Erzsébet Nott Irén. Bánsáshv Margit.
30 szótagos fokon: Palotás Mária, Szépfnhissy
Mici. Erdős G'ilfa. Mátraházi Ilona. Ónozó Joli,
Fischer Mária. Billó Klári. Székelv Etelka Gödi
Janka. A kezdők szabatos Versenyén: Rácz Murait, Sallav Ariin* Vargha Maliid. IJues Ibolya.
Pressbnrger Edüh. Valentini Margit. Tóth Mária.
— Halálozás. S. Kuzmann. Ella Budapesten elhunyt
Ü17
— Kiöntött a Maros kiszombori szakaszán. Makóról jelentik: Az enyhülés után hirtelen beállott
fagy ujabb károkat idézett elő Makón. Hétfőre
virradóra a Maros a felgyülemlett jégtorlaszok
miatt a kiszombori oldalon kiöntött és a vudvizlevezetü csatornán keresztül beáramlott az árterületre. Veszedelmekkel fenyeget egyébként a Marosnak a Hódmezővásárhely felé eső része is.
ahol a jégtorlaszok teljesen ellepték és járhatatlanná tették a Hódmezővásárhely felé vezető országutat. A jégtorlaszok eltávolítására a hatóságok minden intézkedést meglettek.
— Njílalküzat. A íDéhuagyarország* 1911. 1.
ft-iki számában megjelent «SÜÖ liter lopott niolalsó története* cikkel kapcsolatban Kuuerlh cs Ke'einen dobuzgyúra Szeged. Polgár-utca 4. sz. a.
kijelenti, hogy" az abban szereplő és a cég egyik
ulajdonosának nevéhez hasouló nevü Kunertb
lápossal semmiféle üzleti vonatkozása, vagy knpc.rólala nincs218
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— A természetes [Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált üázJszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe 6s gyorsan bató hashajtó, inely számos betegségnél az emésztést Javilja és az élvaavat tobozzá. Kérdezze meg orvosát!
~~ A Kccskcátejepl Polgári Kör közgyűlése.
Vasárnap délután Kccskéstelcpejj a HONSz-kulturházábau tartotta évi rendes tisztújító közgyűlését a Kocskéstelcpi Polgári Kör. A Magyar Hiszekegy elmondása után Kecskés István elnök nyitotta meg az ülést. Megnyitójában ismertetve a
kultúrház eddigi tevékenységét cs jövőbeni célkitűzéseit Az évi jelentés, zárszámadás letárgyalása után az uj tisztikar megválasztása következett. Ennek során újólag ' egyhangúlag Kecskés
István hadirokkant századosi választották a kör
elnökévé. A tisztikar tagjai lettek, alelnökök:
Kelemen Oszkár, Kéri Mátyás, Marosai Ferenc,
titkár: Márki Sándor, ügyész: dr. Recklenwald
Kristóf, háznagyok: Törők László cs ifj. Varga
János, pénztáros: Horváth József, jegyzők: Érsek
Sámuel cs Kurucz Mihály, cllcuörök: Kiss Imre
és Sipos József, könyvtárosok: Kúszó Pál, Vajda
Miklós és Szabó Mihály. Választottak meg számvizsgálóbizottságot és 30 lagu választmányt. Elnök ezután zárszavában hangsúlyozta, hogy menynyire fontos a mai nehéz időkben a megértés az
egymás iránti tisztelet és szeretet, majd a közgyűlés a Himnusz eléncklcséyel véget ért.
— A farsang eseménye a Görbe éjszaka. Az
idei farsang egyki legkiemelkedőbb dátuma kétségtelenül február t-e, amikor a Tisza télikertjében és kávéházában a hagyományosan minden évben megrendezett Görbe éjszaka zajlik 1c A farsangi est pazar bőkezűséggel ponduskodik a vendégek szórakoztatásáról. Mint eddig is. minden évben, az idén is, fény, pompa, csillogás és igazi
hamisítatlan bobéré jókedv fogja uralni az egész
éjszakát. Az ezerféle ötleten kívül pontban éjfélkor nagy kabaréinüsor lesz a A'árosi Színház prominens művészeinek felléptével Aki a mai gondterhes világban egy' bufejeltö éjszakát akar szerezni magának, az feltétlenül eljön a. Görbe éjszakára,
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Hegíiit megszólal!...
0, az Eszmepupok Megmászója, a Zagyva
folyó Szabadúszója, a Gyepük és Csepük Hágója, a Fegyelem Hirdetője, már •meginti ueiu
tudott önmagának parancsolni, már megint
nem gyakorolta nz önfegyelmet és beszélt. A
Ilüség Házában felállt a pódiumra, kezét az
égtájak felé ropogtatta és a Festi Újság szerint incnies egyszerűséggel^ megszólalt.
Ez
azonban nem felel meg teljes egészében a tényeknek. Mert az egyszerű dolgok rendszeriül
a legértbetöbbek. Do Szálasi Vezetőtestvér
egyszerűsége még nem nélkülözi azt a komplikációkat, amelyekre Teleki Pál miniszter elnöknek az volt az észrevétele, hogy az orvosi
tudománynak kell felettük a végső szót kimondania. Azt mondta a Mozgalomvezető Fővezér,
hogy az 193S-as év a mozgalom éve volt A'/
1939. év a választások éve volt. Az 1910. év
a megpróbáltatások és megkísérlések éve
volt. Hogy mi lesz az 19il-es év, azt még homály fedi. mert énre vonatkozólag Szálasi vezetőtestvér ezeket mondta:
— A magyar nemzetiszocialista mozgatómnak Dél-Kelet-Európában olyan rendszert és
olyan rendet kell megvalósítania, amely a
fegyveres felszámolást végző nacionalista és
szocialista népek vezetésének szilárd, niecingalhatalaj) alapja lehet, olyan egységes politikai. gazdasági müvelelek számára, amelyek
Európa Délkelete. Afrika északkeleti és Ázsia
Európával szomszédos területén fognak le.
zajlani az angol-zsidó Földközi-Tengeri
és
Indiai óceáni uralom végleges letörésére, ez
az uralom felszámolásával egyidöben fog indulni a vezető nacionalista hatalmak átfogó
nagy-tér rendezése.
Igy a Szálasi lestvér. Ezzel kapcsolatban
felelevenítjük a nyilasok egykori szójátékát:
1938 a miénk' 1S3Ö a miénk! 1910 a miénk! Aztán eljött 13-11 és eljuít az uj Szálasi-beszcd
Ez ir, az övék. Azt kell elsgyabugyálnl, aki
irigyli tőlük , , ,

MÜM fíJrfitJílMiő
Budapest, január 13. A Ilélhelyi-tanács héllö«
folytatta a tanuk kihallgatását a Kovarcz-per tárgyalásán. Elsőnek' M a g y a r Mária, rendőrségi
dijnokot hallgatták ki. 0 gépelte Kabay vallomását'a rendőrségen. Kijelentette, hogy a detoktive!
»eui bántalmazták lvabayt. Semmiféle presszió nem
történt.
A következő tanú dr. K o z m o v s z k y Tibor
volt, akit detektív vezetett elő. Kijelentette, hogy
a hungaristamozgalomban [értelmiség] ezéktartó*.
Fegyelmi eljárás indult ellene és megfosztották
törvényszéki szakértői tisztségétöt, később internálták is. Kijelentette, nem tudja, hogy Korarca
Emil milyen szerepet töltött be a nyilasoknál. Szerinte erőszakos tervekről nem volt szó. Buzássy
ügyész ezután a >vusulas miliciáról* lett fel kérdéseket. Szerinte a szabotázsok és az ellenakciók
esetén lett volna ennek a szervnek szerepe, uiajif
art mondotta, bogy [forradalmi átállítás* cselén
setu gondoltak erőszakra. Szerinte ez csak terminus technikus és nem azonos a kézígráuálos merényletekkel. Mindenütt akadnak egyéni elgondolások és akciók, de ezekkel ők _ mondotta Kozmovszky — nem azonosítják magukat.
Hosszabb szünet után a törvényszék több rendőrtisztviselő kihallgatását rendelte el, valamint *
jegyzőkönyvvezető és a fogházorvos racgidézését
Elutasította á törvényszék a védőknek azt az in?
dilványát, hogy helyszíni szemlét tartson a főkapitányságon és az Audrássy-ut ŐO-bau.,
A törvényszék g tárgyalást kedden . délelőtt
folytatja,

- ooo— A szombaton elfogott betörőket az ügyészségre kisérték. Beszámolt a Délmagyarország arról, hogy a szegedi rendőrség szombaton egy négytagú bűnszövetkezetet telt ártalmatlanná. A bűnszövetkezet december óta fosztogatta a padlásokat cs egy hónap leforgása alatt 11 hrtörést követett cl. A letartóztatott betörök Feltör Károly,
Kolanics Mihály, Kelemen Béláné és Tóth Ferenc
a rendőrség előtt beismerő vallomást tettek. Beismerték, hogy ölt törtek be a Páva-utca 6. szám
alá, aliol Szabó Jáuos, Klckner Mátyásod és Spóráéi- Mátyás lakását fosztották ki. Ezeukivül még
ük törtek be dr. Pteiffcr Petemé, Pogány Sándor, Gergely Miksáué, Polczner József és Szabó
Yinee lakásába is. A detektívek a ellopott holmik
egy,részét részint a zsibárusoknál, részint pedig a
zálogházban megtalálták. Fettert és társait hétfő?
kisérték bc az ügyészség fogházába.
— Meglopta különváltan élő teleségíf; kfffcónapra itéltck. Kovács Sándor 33 éves szegcdi pac
pucsossegéd, már többször volt lopás miatt' büntetve. Az elmúlt év november 2S án az esti órákban elment1 tőle különváltan éiő feleségének a lakására. Feleségét nem találta otthon, mire álkulcst
segítségével felnyitotta a lakás ajtaját és a szekrényből egy női kabátot ellopott. A kabálót azután az ócskapiacon érték esi tette. A tolvaj papuesossegéd fölött hétfőn Ítélkezett a törvényszéken
dr. Molnár István törvényszéki biró. A vádlott
beismerő vallomást telt Á törvényszék a bizonyítás lefolytatása után Kovácsot jogerősen kéthfo
napi fogházbüntetésre Ítélte,

Párisi Nagy Uruház Rf.
Szened iCsekonics ésKiss ufea sarok*

K E R É K P Á R ALKATRÉSZEK
Fék gumi
Gumi ragasztó 1 tubus
Nadrágfogó
Pedál porvédő
Kouusz kulcs
Ék 2 drb
Macskaszem villára
Spirál rugó
Láncfeszítő t p á r
Küllő kules
Fékszár vezető
Kerékpár név tábl?
,
Kerékpár olajozó
Pedál gutni
Punipatartó
Orrugó
Kerékpár csapágy porvédő
Kerékpár fa fogantyú 1 pár
Szelepház
Kerékpár csengd
Láncos lakát
Kerékpár pumpa
>
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—10
-44
—.14
-.14
—.18
•-.20
—24
—.20
—24
-34
-.24
-24
-.18
-.26
—.36
-.32
—.42
—4$
—.5S
—.98
-.98
P 3.18

