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A MeteorologiM Intézet jelenti este

7 1 C I O 10 órakor. I d ő j ó s l a t : Mérsékelt
északnyugati, északi szél, néhány helyen, főleg
északon kisebb havazás, helyenként köd. A hideg
tovább tart,
H)0»m* Kozma Miklóst, Kárpátalja miniszteri biztosát megoperálták. Budapestről jelentik: K o z m a Miklós, Kárpátalja kormányzói biztosa néhány nap óta a budapesti János-szanatóriumban
fekszik, ahol sikeres műtétet hajtottak végre rajta. Kozma Miklós állapota kielégítő, ngy, hogy
pár nap múlva már elhagyhatja betegszobáját.
Látogatókat azonban egyelőre még nem fogadhat.
'A népszerű kormányzói biztos betegségének hire
hamarosan elterjedt A társadalom minden rétegéből számosan érdeklődnek hogyléte iránt s •
szanatóriumban sokan Írják alá a kitett ivet.
— A Mátyássy-per szombati tárgyalása. Budapestről Jelentik: A MátySssy-házaspár bünügyé«ék szombati tárgyalásán elsőnek Neumann Mór
zsibárus tett vallomást, aki elmondotta, hogy egy
alkalommal elegáns Lancia-autó állt meg az üzlete előtt, amelyből kiszállt a feltűnő eleganciáival öltözött Mátyássyné és két férfibundát' kinált
megvételre. Az egyiket meg is vette 150 pengőért
Nemsokára kitűnt, hogy a bundát egy előkelő
Cégtől vásárolta az asszony hitelbe. Altmann Jenő
debreceni szűcsmester arról tett vallomást, hogy
Mátyássyné többezer pengő értékű bundát kínált neki megvételre, amelyet 500 pengőért jóhiszeműen meg is vásárolt az elegáns uriasszotiylól.
A többezer pengő értékű bundát Szegeden vette
Mátyássyné. Dálnoky-Nagy Zoltán miskolci ügyvéd elmondotta vallomásában, hogy egy alkalommal megjelent az irodájában egy elegáns nő, aki
iratokkal igazolta magát és azt mondotta, hogy
elfogvott a pénze, sürgősen szüksége volna 100
pengőre. — Annyira megnyerő volt a méltóságos
asszony külseje — mondotta vallomásában
az
rigyvőd
hogy habozás nélkül átadtam a kért
összeget. A pénz visszafizetését azonban hiába
vártam, nemsokára megtudtam — folytatta vallomását az ügyvéd —, bogy a Mátyássyné állal
adott eim hamis volt.
— Kivégezték Jeruzsálemben az a rab nacionalisták vezérét Beirutból jelentik: Jeruzsálemben
kivégezték Andboldolgra arab nacionalista vezért.
A nacionalista vezért egy angol katonai törvényszék itélté halálra. A lap megjegyzi, hogy az
angol katonai törvényszékek sorozatosan hoznak
ítéletet arab nacionalisták ellen.
— Engelsmann Mór halála. Váratlanul meghalt a szegedi gazdasági élet egyik mindenült ismert és becsült egyénisége: Engelsmann Mór, akinek jelentékeny szerepe volt félszázadon át a szegedi gabonakereskedelem naggyáfejlesztésében és
megbecsültetésében. Tizennyolc éves korában lépett a Back-malom kötelékébe; negyven éven. át
dolgozott itt, mint igazgató távozott a malom kötelékéből akkor, amikor a
világháború idején
megalakult a Haditermény, amelynél fontos megbízatást kapott és mint igazgató a legszorosabb
kapcsolatban működött együtt a magyar gazdasági élet legnehezebb éveiben Návay Lajossal.
Amikor a világháború után a Haditermény küldetése megszűnt, megalakították az Agrária Rt.-t,
amelynek tiz éven át egyik vezetője volt. Működését az egész délvidéken jól ismerték. A kereskedői tisztesség, a becsületes üzletfél példáját ismerték, egyike volt a legjobb nevű délvidéki gabonaós liszkereskedőknek. A közelmúltban töltötte be
80-ík életévét, mégis váratlanul következett be
halála. Néhány nappal ezelőtt rosszul lett, saját
elhatárolásából saját lábán bement diagnosztikai
klinikára, hogy részletes kivizsgálásnak vesse alá
magát, tegnap váratlanul belső vérzés lépett fel,
amely halálát okozta. Engelsmann Mórral a régi
Szeged kereskedői és gazdasági életének egy ismert és becsült alakja távozott el az élők közül,
halála iránt őszinte részvét nyilvánult meg. Gyászolja leánya, dr. Vadász Jánosné Engelsmann
Erzsike, fia Égőd Andor biztosítási titkár valamint nagyszámú rokonság, a barátok és tisztelök
széles tábora. Vasárnap délelőtt fél 11 érakor kisérik el utolsó útjára a zsidó temető cinterméből.
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— A természete* »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált báziszei megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést Javitja és az étvágvat fokozza. Kérdezze meg orvosát)
— A Nemzeti Munka központ hiret, A helyközi
szekérfuvarozás jogának az egész országra szóló
kiterjesztése ügyében a Nemzeti Munkaközpont
szegedi szervezete kérelemmel fordult az iparügyi miniszterhez. — 150 mázsa tűzifa szállítását
biztosította egy huszti érdekeltség a Nemzeti
Munkaközpont tagjai részére. — A Nemzeti Munkaközpont sütőipari szakosztálya azt kéri az iparügyi minisztertől, hogy engedélyezze a kifli sütését. — Kérelemmel fordul a Nemzeti Munkaközpont az iparügyi miniszterhez a sertésvágást korlátozó, illetve tiltó rendelkezés módosítása tárgyában is. Azt kérik, hogy február végéig magános családok is vághassanak vásárolt sertést. —
Eljár a Nemzeti Munkaközpont a kereskedelmi
alkalmazottak karácsonyelőtti túlóra dijának kifizetése ügyéhen.
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LAMPEL és HEGYINÉL

— Az ipnrosbálat február 1-én rendezik meg
az ipartestület székházának márványtermében. A
bál, amely a szegedi ipartestületnek reprezentatív jellegű ünnepi estje, a szokásos hagyományos
keretek között nyilik meg. A bálrendező bizottság
nagy apparátussal készíti elő a szegedi iparosság
farsangi eseményét, amelyen vissza akarják varázsolni a régi békeidők boldog hangulatát s egy
éjszakára feledtetni szeretnék a mai gondlerhes
életet. A tradíciókhoz hiven az idén is az első
bálozó leányok felvonulása színpompás, kedves
látványosság lesz (meghívók a 11-13-as telefonszám alatt igényelhetők).
— Házi betegápolási tanfolyamot rendez a Magyar Vöröskereszt Egylet szegedi választmánya.
A tanfolyam február 3-án kezdődik, beiratkozni
lebet mindennap a Szegedi Katolikus Nővédő
Egyesület Korona-utca 18. sz. alatti székházában.
— ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten
született 28 fiu és 18 leány. Házasságot kötöttek:
Szirovicza János és Kovács Erzsébet, Ihász István és Kovács Rozália, G. Molnár László és Kovács Márta, Pap Ferenc és Csikós Anna, Gál Istvn és Eidélyi Julianna, dr Bednár Károly és
Temesvári Livia, Lamanczi János és Nanicsipak
Julianna. Márki Ferenc és Ábrahám Ködmön Julianna. Kurucz Mihály és Koncz Mária, Sallai Balogh József és Tóth Anna, Kiss Ferenc és Kosóczki Julianna, Varga János és Balázs Mária,
Csepella Imre és Zocskár Piroska. Szeles Mihály
és Visontai Julianna. Elhaltak: özv. Jároli Gézáné 60. Kocsis Ferenc 63. Horváth Anna 73. özv.
Konesik Jánosné 78. özv. Pigniczki Ferencné 87,
Lippai János 63 özv. Kiss Józsefné 68, §ágj Lídia
10. Csonka János 54. Ványó Jánosné 30, Kopp
György 86, özv Wagner Lászlóné 62. Ábrahám István 79. özv. Kakuszi Józsefné 61. Fekete Istvánná 70, özv. Szögi Antalné 84. Nagy Károly 55,
Imre Imre 95. özv. Borsos Sándorné 72, Marka
Gusztáv 65, ifj. Faragó Ferenc 19. Fodor György
28, Bocskai Lajos 38, Márki Sándor 90, Erdélyi
Jánosné 45. özv. Csikós Jánosné 75, özv. Tótb Istvánné 74. Stefán Mihály 82. Lichtenstein Hermán
72, Ksnalovics Mihály 42. Engelsmann Mór 79,
Korpa Ferencné 50 éves koriban
Dr. Htfalg Vílmoe o m * ieadelőfét Benső
nyi-utca 2a. szám alatt megnyitotta. Rendel délután 2—4-üL
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— Bittó János ?Magyar Dalbokréta«-hangversenye február 9-én délután 5 órakor a Tiszában,
Jegyelővétel: Oroszlán-utca 3.
__ Február 1-én Tisrfáb«n: Görbe éjszaka. Alig
két hét választ el már a szegedi újságírók és színészek hagyományos bohém-báljáttól, a Görbe éj
szakától, amely iránt máris a legszélesebb körö
érdeklődés nyilvánul meg városszerte. Ez mindenképpen érthető is, hiszen a Görbe éjszaka min?
den esztendő leghangulatosabb farsangi esemény
volt és ezidén is az lesz. Az idei bondm-hál sikerét nemcsak a rengeteg uj ötlet biztosítja, hanem
az éjfélkor kezdődő és három részben lefolyó kabarémüsor is, amelynél mulatságosabbat még nem
látott Szeged közönsége. A kabarét a Városi Szinház legnépszerűbb elsőrendű művészei játsszék,
Asztalrendelések máris eszközölhetők a 10-44-es
telefonon, vagy személyesen a Tisza-szálló portásánál, illetve a Tisza-kávéház föpiueérénél.
— A Hid sikere. Rövid pár hónap alatt hódította meg az ország olvasóközönségét a Ziiahy
Lajos szerkesztésében megjelenő Ilid. Érthetővé
teszik ezt a sikert a lap kemény, bátor, igazságé*
kritikái. Színházról, filmről, könyvről, mindenről
egyéni és őszinte bírálatot mond a Hid. A most
megjelent uj számban Tamási Áron, Németh
László, Fója Géza, Tersánszky J. Jenő, Veress
Péter, Kassák Lajos, Jékelyi Zoltán írták kritikát, novellát, cikket. Az illusztrált riportok közül felsoroljuk a következőket: Bajor Gizi mftlerempiknikje, Nők a szónokiskolában, Vincze Márton tragédiája, a Jogászibál, Kalauzillemtan, Divatrevü, Világhiradó... Krúdy Gyula ismeretlen
regénye. ínyesmester receptjei, Rejtvény, 1000
pengős pályázat, külföldi regény, sok-sok érdekesség van még az eheti Hid-ban. Ara 50 fillér.
A Hid főszerkesztője: Zilahy Lajos, felelős szer.
kesztő: Kállay Miklós. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal: Budapest, VII., Erzsébetkörűt 7.
_ Szeged sz. kir. város Árverési Csarnoka
1941. január 20-án délután fél 4 órakor hivatalos
helyiségében árverést tart, mely alkalommal a
Városi Zálogháznál és Nemzeti Hitelintézetnél
1940. november végéig, mig a dr. Sinion Györgyzálogháznál 1940 december 19-ig lejárt és nem
rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig 20-án ékszerek, 21-«n ingóságok árvereztetnek.
Az Árverési Csarnok kívánságra magánosok holmijait és bentlevö zálogtárgyait is elárverezi
21-ón délután fél 4-kor. Igazgatóság
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