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— A tábla Is felmentette Bcrceíl Anzelm Károlyt 
a szeméremsértés vádja alól. A szegedi Ítélőtábla 
Skultétg-tanácsa csütörtökön tárgyalta Bcrceli An-
zelm Károly, az ismert fiatal költő nyomtatvány 
utján elkövetett szeméremsértést bünpörét. Az 
ügyészség a vádlottnak *Mita cimü könyvéből 
nyolc vmc t inkriminált, amelyek tartal-
ma, a vád szerint, sértik a szemércmérzéket. 
A szegedi törvényszék kihallgatta dr. Zolnai Béla 
egyetemi tanárt, akinek véleménye szerint űz inkri-
minált versek annyira művésziek, hogy a kőlt6 
lirai csapongása semmiesetre sem sóftő A tör-
vényszék Berceii Anzelm Károlyt a vád alól a 
szakértői vélemény alapján felmentette. Az ítélet 
ellen azonban a vád felebbezést jelentett be és 
az ügy Így került a tábla elő. A vádat dr. Boross 
Dezső főügyész, a védelmet dr. Szélt János kép-
viselte. A tábla csütörtöki tárgyalásán a törvény-
szék felmentő ítéletét, annak indokaival együtt 
helybenhagyta. A felmentő ítélet ellen a vád 
semmiségi panaszt jelentett be és igy az ügy aktái 
végső fokon a Kúria elé kerülnek. 

x A tea szú enyhe, édes illatot, tarka lámpák 
bágyadt fényét, ismeretlen hangszerek muzsikáját 
varázsolja elénk. A zümmögő teaüst mellett szinte 
élvezzük azt a hangulatot keltő erőt, amelyet a 
tea magában rejt. A Queen sblend, a Meinl-cég 
tcakeverék-kü'önl"gcsségo a legjobb! 

— Megfojtottak egy lyoni szépasszonyt és bele-
9obfák a folyóba. Lyonból jelentik: Lyon egyik-
legszebb asszonyának a holttestét néhány nappal 
Ezelőtt a Rhone vizéből fogták ki. A vizsgálat 
megállapította, hogy az asszonyt előbb zsinórral 
megfojtották, majd később lökték a vizbe. Való-
színű, hogy a gyilkosságot az asszony egyik ud-
varlója követte el, aki, mint megállapították, az 
asszonyt lakásáról elcsalta és erőszakos fenyege-
tésekkel akarta rávenni, hogy csalja meg az urát. 
A nő ugylátszik ellenkezett, mire az udvarló meg-
5Ke. 

, x Révész-tánciskolában egyetemi hallgatók ré-
szére uj tánctanfolyam kezdődik. Jelentkezni le-
het naponta este 8 órától. Az uj esti tanfolyam 
kedd, péntek és vasárnap fél 9 órakor tartja 
íőráit. Magánórák egész nap. 

x Rádió, villany. Deutsch Karász-u. Tel 8-71. 
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Maűíú 
A nagyobb leadóállomások 

mai műsora 
Budapest. 9.15: A Temesváry—Kerpely—Polgár-

trió hangversenye. 12: Déli harangszó az egyetemi 
templomból, időjárásjelentés, hirek. 12.20: Gra-
mofonhangverseny. 16: Józsa Rezső mesedélutánja. 
17.10: A Magyar Rádió Újság félórája. 17.35: Bura 
Sándor és cigányzenekarának hangversenye. 18.50: 
Francia nyelvlecke (dr. Garzó Miklós). 19.30: A 
tn. kir. Operaház »Hoffmann meséi« előadása. 22 
óra 35 perc: Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hi-
rek és az asztali tennisz világbajnokság ötödik 
napi eredményei. 22.50: Az Emke-kávéházból Ri-
gó Jancsi és cigányzenekarának hangversenye. — 
Bécs. 16: Hangverseny. 19.30: A. Schönber Gur-
zelieder« dalmüvének előadása. 21.30: Hangver-
seny. — Berlin. 16.30: Gordonka- és zongoraliang-
verseny. 20.30: Szimfonikus hangverseny. — Bor-
deaux. 19.30: Szemelvények Masscnet »Manón« c. 
operájából. 20: Zongorahangverseny Debussy és 
Chopin müveiből. 22.30: Tánczene. — Daventry. 
Experimentei. 15: Orgonahangverseny. 18.30: Kfiny-
nyü zene. 20: Augus Michie (bariton) hangverse-
nye. 20.30: Népdalok. 21: A házizenekar hangver-
senye. 22.15: Tánczene. — Hilversum. 19.41: Ka-
marazene. 21.35: Kamarazene. 21.55: A há-.izene-
kar hangversenye. — Lelpzig. 15: Szórakoz'ató ze-
ne. 20: A szimfőnikus zenekar hangversenye — 
London. Daventry. 1230: Orgonahangverseny. 13: 

Hangverseny. 16.30: Zenekari hangverseny. 20: B. 
B. C. Szimfőnikus hangverseny. 21.15: A ^¡mfó-
nikus hangverseny folytatása. 2?: Tánczen®. — 
Milanóő. 12.30: Hangverseny. 18.30: Jelzés, jazz-
band. 20.30: Szimfőnikus hangverseny. — Mün-
chen. 16.30: Zene. 20.15: A házizenekar hangver-
senye. — Prága. 16.30: Hang-^rseny. 19: Foerster 
»Jessika« c. operájának közvetítése. — Róma. 20 
óra 45 perc; Részletek Kálmán Imre Brjsd£r< 
cimü operettjéből. — Toulousc. 12.45: Zongora-
hangverseny. 13: Schubert zene. 20.30: Arg^'.inai 
dalok gitárkisérettel. 21: Nagy zenekari hangver-
seny. Í— Varsó. 17.55: Hangverseny. 20.tr: Fühar-
monikus zenekari hangverseny. — Zürich. 13: A 
házizenekar hangversenye. 16: Tánczene 'közvetíté-
se a Carlton-Hotclböl. 17.15: Gramoíonzcne. 
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Hó- és sároipik javítása 
szakszerűen, gyorsan és olcsón a S9 
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S&fmiifáse é s 
hiüvéssztít* 

S z e s i i g y ő r g y i L á s z l ó h e g e d ü e s í j e 
Nem a csodagyerek Szentgyörgyi László állt 

csütörtök este hallgatói előtt, haaem a bontakozó 
férfierőktől duzzadó ifjúi tehetség, akiben az élet-
kor tavaszából ki-kirobbanó változások forradal-
ma dul. Megható és egyben lenyűgöző szenzáció 
volt hegedüjátéka. Csupa hév, csupa nemes szen-
vedély, őszinte, hivő áhítat, amelyből néha szinte 
féktelenül tört elő a művészt erjesztő, feszítő 
energia. Veszedelmes korban van most Szent 
györgyi László, minden mázsás súllyal fekszik 
lelkén, a tizennyoleévesék csillagos ábrándjai, hó-
dító vágyai és a gyermekekben túlzottan megna-
gyobbodott öntudatosáig, fogékonyság, érzékeny-
ség. Gyengébb fából faragott miivészegyéniségek 
ebben a korban nemcsak hangjukban, de művészi 
kifejezésükben is Imitálnak, szeszélyesek, mindez 
azonban Szentgyörgyiben rendkívüli színekből ösz-
szerakott mozaikképet ad és a zsenialitás hatal-
mas vonzásával horgonyozza le a közönséget Ki-
vételes művész a fiatal Szentgyörgyi. Tónusának 
sötéttüzü bársonyos felülete, technikájának szinte 
ördöngös ügyessége a nagy technikus virtuózok 
útját mutatná, ha nem lakozna az lfju művészben 
elérzékenyedő, költői kedély, forrón lüktető em-
beri sziv. Szentgyörgyiben így minden kellék meg 
van ahoz, hogy karrierjének gyors forgásában 
a művészetnek olyan reprezentánsa alakuljon k!, 
aki mindenben födi a művész szó alatt értendő 
tökéletességet 

Ma az ifjúság aranyozza be zabolátlan tempera-
mentumát, holnap már a küzkö'lő ember vajúdó 
érzései viharozhatnak benne. Sreaígyörgyit a Sturm 
und Drahgban azonban nem kell félteni, Szent-
györgyi a csodagyerek nem fogja elnyomni az érett 
müvészegyéniséget. 

Műsorának kiemelkedő pontja Paganini: D-dur 
Hegedűversenye volt Nem ismert nehézségeket, 
mint a gyerekjátékon száguldott i t boszorkányos 
futamokon. Corelli La Fóliában viszont valósággal 
megrendítő mélységeit tárta fel az érzéseknek. 
Hubay, Elgar, Kreisler, Sarasaié egy-egy apróságá-
val mindég növekvő tetszést váltott ki. 

A hallgatóság, amely ezúttal nem túlságosan 
pártolta a magyar művészetnek ezen emelkedő 
csillagát és még félig sem töltötte meg a Tisza 
nagytermét, alig tudott betelni az ifjú hegedűs 
játékáva!, tapsolt ünnepelt, rég láto'.t lelkesedéssel. 

Szenígyőrgyi Lászlót uővére, Szentgyörgyi Er-
zsébet kisérte zongorán finom muzikalitással. 

Szegedi Leányegyleí 
23-iki, szerdai nagy müvészestje nemcsak Szege-
den, hanem a közeli városokban a szenzáció erejé-
vel hatott, úgyhogy tömegesen jegyzik a jegyeket. 
Ascher, Karinthy, Kollár, Rosti Magda minden 
száma magas művészi produkció. 

A színházi iroda iiirei 
Dorottya. Ezen ->. héten még csak ma este sze-

repel a színház műsorán Kacsóh Pongrácnak 
posthumus vigjá'éka, mely az egész ország érdek-
lődését felkeltette. A főszerepeket továbbra is A. 
Harnmth Hilda, Sz. Patkós Irma, Hont Erzsébet, 
mint vendég, Szórád, Bihari, Szakáts. Arany, Szi-
Iassv és Veszely játszák. 

Bölcsődal. Fodor László vigjátekujdonságának 
szombat esti bemutató előadása iránt a világhírű 
vígjátékiról megiCstő páratlan érdeklődés mutat-
koz'V A rendkívül mulatságos és szellemes vig-
játéhíjdonság főszerepeit Pártos Klári, Bojár Lili, 
Wlassics Györgyi, Főidényi, Vágó, Nagy György. 
Kováts, Herczeg, Veszély és Rónai játszák. 

Szombaton délután rendkívül mérsékelt hely. 
árakkal: Három a kislány. 

Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Végre 
egy úriasszony. 

Diszmaliné vasárnap délelőtt a városi szinbáz-
hun. Albrecht királyi herceg fővédnöksége alatt 
vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel a Magyar Vörös-
kereszt Egylet szeged-városi választmánya fényes 
külsőségek között diszmatinét rendez. Az értékes 
műsort Herczeg F°.r?nc Baba hu cimü egyfelvo-
násos irredenta komédiája fejezi be, melynek fo-
szt rcpqit' a társulat legjelesebb erői játszák. 
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. Jkor az ékszer? 
ha a készítőnél vesszJk. rendeljük, vagy javíttatjuk, 
racrt ott első kézből kapjuk 6s csak munkadijat kell 
fizetni. F . M o l n á r B é l J&öé aranyműves Kölcsey 
ucca 1. -" Brilliánao!,- át/ojrlalása megvárható. Ezüsttf-
zős. a: ari.yo/4:1 Hetik ijlök szakszerű javítása. 23p 

^J í lCI j r J Í 
A Vasas birkózók Szegeden 

A budapesti Vasasok kiváló birkózóinak vasár-
napi szereplése az előjelekből Ítélve, nagy érde-
kességnek Ígérkezik. Ugyanis a rendező SzMTE 
birkózó gárdájának, illetve vezetőségének a ven-
dégcsapat vezetőségével sikerült olyan megállapo-
dást létesíteni, hogy a legjobb csapatukkal, illetve 
a v á l o g a t o t t k e r e t b e n l é v ő tagokkal 
együtt jöjjenek Szegedri. így minden tekintatben 
nívós, izgalmas sportesemény lesz a vasárnapi 
verseny. 

SchTrartz az Aradon töltött szabadságát nem 
töltötte teljes pihenéssel. Tréningekre az AMTE-
pályára Járt, sőt egy barátságos mérkőzésen is 
résztvett az AMTE színeiben. Az Egyetértés, a leg-
újabb I. oszt. csapat volt az ejlenfele, amelyet 
7:l-re győztek le. 

Uj aradi futballistát fog a Ferencváros szer-
ződtetni. K o l u m b á n r ó l , az AAC bekkjcről van 
sző, aki eddig katonáskodott és most leszerelt. 

A Bástya tornatermi tréningjét a zsidó iskola 
tornatermében kezdi meg. 

Hadraba Béla meghalt. Hadraba Béla, a SzATC 
ismert nagytehetségű birkózója hosszas szenvedés 
után 23 éves korában meghalt. Temetésén, amely 
csütörtökön ment végbe, a Magyar Birkózó Szö-
vetség déli kerülete és a SzAK nevében Villányi 
Armand mondott bűcsubcszédet. 

T í f e s d f e 
Zürichi deviza zárlat: Párís 20.32, London 

23.21.75, Newyork 520.00, Brüsszel 72.2S. Milánó 
27.20.5, Madrid 84.90, Amsterdam 208.45, Berlin 
123.60, Bécs 73.07.5, Szófia 3.73.5, Prága 13.38.5, 
Varsó 58.20, Budapest 90.68.5, Belgrád 9.12.75, Ba-
karest 3.12.5. 

Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.70—27.85, 
Belga frank 7950—79.80, Cseh korona 16.91.5— 
16.995, Dán korona 132.55—153.15, Dinár 9.97— 
10.03, Dollár 570.65-572.65, Francia frank 22.45-
22.65, Hollandi forint 229.20-230.20, Lengyel Zloty 
64.10-64.40, Leu 3.40.5-3.46.5, Lira 29.90-30.15, 
Német márka 135.97.5—130.47.5, Norvég korona 
152.45-153.05, Osztrák schilling S0.37.5-80.72Ü, 
Spanyol pezeta 93.30—93.90, Svájci frank 110.20— 
110.60, Svéd korona 152.90-153.50. 

Budapesti terménytőzsde zárlat: Buza 77-es ti-
szavidéki 24.75-24.95, felsőtiszavidéki 24.60-24.80, 
egyéb 24.30—24.50, 78-as tiszavidéki 25.00—25.20, 
felső tiszavidéki 24.85-25.05j egyéb 2455-24.75, 
79-es tiszavidéki 25.25—25.40, felsőtiszavidéki 23.05 
-25.20, egyéb 24.30-25.00, SO-as tiszavidéki 25.35 
-23.50, felsőtiszavidéki 25.15-25.30, egyéb 24.90 
—25.10 Rozs pestvidéki és egyéb 22.40—22.55. Zab 
L 24.75-25.00, közép 24.50-24.75. Tengeri tiszán-
túli 27.20-27.40, egyéb 26.45—26.65. Buzakorpa 19.C0 
—19.50. Irányzat szilárd, a forgalom csekély. 

Irányzat: A külföldi piacok ősztönző hatása a 
tőzsdére nem volt befolyással. Nyitástól kezdve 
rendkívül csendes és üzlettelen volt a forgalom. 
Kezdetben inkább kisebb áresések voltak túlsúly-
ban, később némi javulás mutatkozott. Kivételes 
áremelkedés csak Bauxitnál mutatkozott, melyet 
külföldi számlára vásároltak. Kisebb arányú ár-
esés csak Feltennél fordult elő, egyébként pedig 
piac csak lényegtelen változásokat mutat fel. Zár-
latkor az irányzat egyenetlen, üzlettelen, a fixpiac 
tartott, a valutapiacon csak lényegtelen változások-
voltak. 

Chicagói terménytőzsde zárlat: Buza tartott. 
Márc. 120, máj. 123 egyketted, juL 125 cgynyolcad 
—egynegyed. Tengeri szilárd. Márc. 97 egyketted, 
máj. 100 háromnyolcad, jul. 102. Zab szilárd. Márc. 
51, máj. 51 egynegyed, juL 48 egyketted. Rozs 
alig tartott. Mára 105 hétnyolcad, máj. 108x jul. 
106 egyketted. 

Rúd lik 
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Kovácscsónakkészllőné! 
és Varga Dezső vasXereskedftnél 
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