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— Sikkasztásért elitélték Erdé ly i Béla ap j á t . 

Budapestről jelentik: Erdélyi Béla édesapja, Ér-

dé l y i Márk ellen sikkasztásnak tekinthető bűn-

cselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. Er-

délyi Márk fivére, Erdélyi Mór ellen Hoff-

mann Imre mérnők végrehajtást vezetett és 

amikor megtudta, hogy Erdélyi Mórnak Erdélyi 

Márknál van egy gőzekéje, ezt az ekét lefoglaltatta. 

Amikor azután el akarta árvereztetni, kiderült, 

hogy a gőzeke eltűnt. A nyomozás megállapította, 

hogy a gépet Erdélyi Márk eladta Prónay Gábor 

bárónak. A mai tárgyaláson Erdélyi Márk azzal 

védekezett, hogy azt hitte, hogy fivére időközben 

rendezte ezt az ügyet A törvényszék bűnösnek 

mondotta "ki" Erdélyi Márkot sikkasztásnak tekint-

hető vétségben és ezért 400 pengő pénzbüntetésre 

Ítélte. 
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F A R S A N G 
Január 26-án jogász-bál a Tiszában. 
Január 26-án a Szegedi Kőműves- és Ácsiparos 

Ifjúság önképző és Önsegélyző Egylete zártkörű 
táncmulatsága könyvtára javára, este 8 órai kez-
dettel a Eass-szálló összes termeiben. 

Február 1-én a Szegedi Csónakázó Egylet re-
gatta bálja. 

Február 2-án Pusztaszeri Nemzeti Bál fél 10 
órakor a Tiszában. 

Február 2-án Szeged-Palánki Földmívelő Tár-
sulat társasvacsorája és farsangi mulatsága a Csi-
szár-vendéglőben, este S órakor. 

Február 2-án a Felsővárosi I f j úság i Egyesület 

saját körhelyiségében, Brüsszeli-körüt 5. szám 

alatt, színpadja javára rendezendő kabaréval, szép-

ségversennyel, konfetti- és szerpentincsatávai egy-
bekötött nagy farsangi bálja. 

Február 3-án a Szegedi Uri- és Hölgyfodrász 
Szakosztálynak a segédekkel karöltve, este 9 órai 
kezdettel a Kass-szálló összes termeiben, rende-
zendő zártkörű táncestélye. 

Február 3-án patikusok teaestélye a Tiszában. 
Február 9-én a Szegedi Vasutasok Sport Egye-

sületének bálja a Kassban. 
Február 9-én szabók jelmezes bálja Raffaynál. 
Február 9-én a Magyar Nők Szent Korona Szö-

vetsége szegcdi csoportjának teaestélye a Belvá-
rosi Mozi tánctermében. 

Február 9-én Medikus-bál a Tiszában. 
Február 9-én a Felsővárosi Templomgondozó 

Egyesület műsoros teaestélye a SzEFHE inter-

nátusban. 
Február 10-én a Szegedi Papríkakikészitők nagy 

farsangi bália a Tisza-szálló nagytermében. 
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A leényegylel irodalmi esífe 
Szerdán este magas színvonalú, fényesen sikerült 

kultur estét rendezett a Szegedi Leány egy let a Tisza 
nagytermében. Farsangi táncmulatság, lárma, duhaj 
dáridózás helyett — finom művészetet, irodalmat 
nyújtott Ezen az estén versek hangzottak el, pró-
zai miniatűrök, amelyeknek eddig csak könyvbe 
temetett szépségei az előadóművészét fejlődésének 
egy uj etappejában uj platformra emelkedett 
előttünk. 

Ragyogó külsőségek emelték az est ünnepélyes-
ségét, díszes toalettek, fényes fehér ingmellek, 
lesben és kíváncsiságban égő szemek, kacagásra 
készülő izmok, a szellem Ínyencségeire csettintő 
várakozás — Karinthy jövetelére feszült minden. 
És hogy tombolt az ifjúság, mikor meg-
jelent a pódiumon a százszor képeken látott 
markáns fej, a sápadt, de az idegekkel szinjátó-
kokat játszó arc. így csak jó ismerősöket köszön-
tenek, nagy tanítómestereket, vagy nagy kacag-
tatókat és Karinthy: talán mindkettő. A pódiu-
mon egy kedves estély előadójaként elsősorban 
mulattató akart lenni és finom humorának szálai-
val egy csapásra magához fűzte a hallgatóságot 
Már éjfél felé járt az . idő, a versekbe ilyenkor 
már belefáradnak az emberek, de mintha elikszir 
öm'iene Karinthy szavaiból, vidám, friss nevetés 
csendült mindenfelé. Karinthy nemcsak a tollal 
tud csodákat művelni, de ugy látszik az embe-
rekkel is és ez a uehezebb és verejtékesebb mü-

I vészét. 
Megismerkedtünk azonban ezen az estén az elő-

adóművészét egyik nagyon tehetséges reprezentán-
sával, Ascher Oszkárral is. Karinthy prózájából, 
Ady verseiből, Babitstól, Verharentől adott elő 
mély átéléssel, egyéni művészettel, olyan han-
gokat, színeket, fordulatokat adva a müveknek, 
amelyektől lüktető életre keltek, vagy mint bor-
zongtató víziók lélekzetvisszafojtóan vonultak cl 
előttünk. A közönség, elragadtatással ünnepelte 
Aschert is. 

Kellemes meglepetést keltett a szegedi Ilosli 
Magda képzett koloraturája, erőteljesen csengő 
hangja. Donizetti Latnmermoori Lucia áriáját, egy 
Gounod walzert és Prochet koloratur variációit 
énekelte kitörő tapstól kisérve. Kollár Pál ragyogó 
technikával játszotta Liszt egyik Rapszódiáját szin-
tén nagy tetszést aratva. 

A műsor kétségtelenül szépen volt összeállítva, 
a rendezésért csak elismerés illeti a Leányegy-
letet, de különös dicséret jár azért, mert irodal-
mat hoztak a nagy és díszes közönség elé. 
" Hogy a kulturest referádája teljes legyen, meg 
keil említeni, hogy a város részéről megjelent az 
este;: Somogyi Szilveszter polgármester feleségé-
vel, jeleu volt Shvoy tábornok, Szalay főkapitány 
és különféle egyesületek cs testületek képviselői. 

A színházi iroda hírei 

Bölcsődal. Ezen a héten még csak ma este ke-
rül színre Fodor László legújabb és páratlan 
sikerű, végtelenül szellemes és mulatságos vigjá-
tékujdonsága, a Bölesödal. A főszerepeket ezúttal 
is Pártos Klári, Bojár Lili, Wlassics Györgyi, Fői-
dényi, Vágó, Nagy György, Kováts, Herczeg, V&-
szely és Rónai játszák. 

H o f f m a n n meséi. Pénteken cíte premicrbérlet-
ben illeszti műsorába a színház Offenbach halha-
tatlan remekmüvét, a H o f f m a n n mesei-t. A cím-
szerepet Szó rád Ferenc énekli , Miklós nehéz sze-
repéi Gaizler Lola, a három nőt Lamberg Rózsi, 
mint vendég, A. Harmath Hilda, Szász Edith és a 
többi vezető szerepeket Bihari, Arany, Keleti Er-
zsi, Csonka , Veszely, Sümegi, Fodor, Rónai és Szi-
lágyi játszák. A H o f f m a n n meséi előadását vasár-
nap A. bérletben megismétli a szmház. 

Szombaton este: Az utolsó Verebély lány. Bámu-
latos gyorsasággal, a közönség folyton fokozódó 
érdeklődése mellett közeledik a szezon legnagyobb 
sikerű magyar operettujdonsága az első jubileu-
mához. 

Vasárnap délután mérsékelt hely árakkal: A régi 
nyár. Főszereplők: A. Harmath Hilda, Futó Klári, 
Páger, Főidényi, Vágó, Egyed Lenke, Rónai 
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Magyar versenyzők külföldi 
sikerei 

Montccarlo, január 23. A csillagtura ver-
senyben az előirt időn belől az előirt menet-
sebességgel elsőnek Szmik, a Magyar Auto-
mobil Club versenyzője jutott be. 

Bécs, január 23. A Wiener Eislauf Verein 
pályáján ma tartott nemzetközi mérkőzése-
ken Thunberg, a finn gyorskorcsolyázó baj-, 
nok az 5000 méteres versenyben az osztrák 
Polacsek 9.09-es eredménye mellett vereséget 
szenvedett. 

Az 500 méteres junior gyorskorcsolyazás-
ban első lett Eötvös Zoltán 49.0, második 
Schneller Zoltán 49.08, harmadik Vida Ari-
dór 50 mp. eredménnyel. 

A magyar jéghockey csapat 
veresége az angoloktól 

(Budapesti tudósítónk telejon jelentése.) 
Az angol válogatott csapat szerdán délután 
9:5 (3:1, 1:2, 5:2) arányú súlyos vereséget 
mért a BKE jéghockey csapatára. 

Bástya—DélS amatőr válogatott" 
meccs Szegeden 

Budapest, január 23. Dr. Földessy János 
szövetségi kapitány szordán este megbeszé-
lést tartott az I. osztályú ligaegycsületck ve-
zetőivel, hogy a szövetségi tréningek meg-
tartását lehetővé tegyék. Február 10-én Sze-
yeden a Bástya ellen a déli alszövetséy amar 
tőr csapatait Icivánja állítani. Az egyesületek 
vezérei teljes megnyugvással fogadták a ka 
pitány. intézkedéseit. 

Benedáért január 25-én meg keli 
űzetni a váltság összeget 

Beuedáért Újpestnek január 25-én már fizetni 
kell. A szegediek gyűjtése, sajnos, nem sikerült 
abban a mértékben, ahogy a nagy felbuzdulás 
idején remélték. Annak dacára, hogy tőbbszáz 
gyűjtőivel bocsájtottak ki, a szükséges összegnek 
csak mintegy fele gyűlt össze, viszont a Bástyának 
Benedáért néhány uapon belül a teljes összegű 
váltságdijat kell lefizetnie. Éppen ezért a Bástya 
vezetősége ismételten arra kéri azokat, akiknél 
gyüjtőivek vannak, hogy azokat a gyűjtött ösz-
szeggel együtt a lehető legsürgősebben adják le 
a titkárnál. 

Földessy szövetségi kapitány lréningterve, amely-
Iycl a magyar válogatott csapat keretet állandóan 
együtt akarta trenírozni, a fővárosi nagy klubok 
közölt ellenzésre talált. A klubok nem akarják 
kiadni játékosaikat kezükből, mert szerintük a 
klubcsapat összjátéka a fontos és ezt csakis saját 
trénerük tudja részükre biztositaní. Ebben az ügy-
ben most gyűlést ís liivtak össze, amelyen együtt 
akarnak tiltakozni a szövetségi kapitány terve 
ellen. 

Somogy óvását a Ferencváros clícn az intéző 
bizottság elutasította, mert Gödi igazolása ügyében 
a Ferencvárost semmi felelősség nem terhelte. 

A Bástya első komoly páJyalréningje kedden 
délután volt. A csapat néhány kört futott, kötél-
ugrást végzett és izommasszázst kapott Csütörtö-
kön ugyanez lesz és csak vasárnap lesz először 
labdatréning. Addigva eltakarítják a pályáról a 
havat. 

A 53 FC állandó zavarokkal küzd. Legnagyobb 
baj az, hogy nincs pályája. A klub vezetősége 
Budapesttől a Draschc-féle telket kérte pályaépí-
tés céljára. A főváros ezt a telket azonban a 
KISOK-nak akarja juttatni. A 33-asok legutóbbi 
ülésükön ugy határoztak, hogy ha a telket nem 
kapják meg, kimondják a klub feloszlását. 

A BT legutóbbi ülésén megalakították az in-
téző, fegyelmi és a biróküldő bizottságot. A BT— 
MLSz kartel ügyben még semmi uj döntés nincs. 

Horv á t h Lász l ó és Kalmár, a Bástya volt két 
játékosa márciusban már a SzAK játékosai lesz-
nek, mert letelik a két év várakozási idő, amit 
a szabályok előírnak azon profijátékosok részére* 
akik ismét amatőrök akarnak lenni. A két értékes 
játékossal a SzAK nagyon megerősödik és konloly 
eséllyel indul a déli bajnokság megnyerése felé. 

A Szegcdi Vivó Egyesület teaestélye ma, csü-
törtökön este 6 órakor kezdődik az egyesület uj 
klubhelyiségében. Egy tea ára süteménnyel 1.20 P, 
A tagok vendégeket is hozhatnak. 


