
1933 március 9. D É L M A G Y A R O R S Z A G 

Hamisan vádolta meg 
a téglagyár főrészvényeseit, 

egyévi börtönre ítélték 
(A Délmagyarország munkatársától.') Érdekes 

bűnügyet tárgyalt szerdán a szegedi törvény-
szék Vild-tanácsa. A vádlottak padján iíj Lövy 
János vásárhelyi magántisztviselő ült, aki ellen 
az ügyészség hamis vád büntette miatt emelt 
vádat. Ifj. Lövey János a vásárhelyi téglagyár 
tisztviselője volt éveken keresztül. Nemrégiben, 
amikor otthagyta a gyárat, a céggel ugy egye-
zett meg, hogy végkielégítést kap. Azonban, 
amint ő állította, a végkielégítési összeget nem 
kapta meg azért, mert dr. Hotlósy Antal és dr. 
Kátay Sándor főrészvényesek megakadályoz-
ták, hogy a gyár az összeget neki kifizesse. Lö-
vey kellő tervet eszelt ki, hogy pénzéhez hoz-
zájuthasson. Sikkasztás cimén feljelentette a 
vásárhelyi járásbíróságon a két főrészvényest. 
Ugy okoskodott, hogy ezzel presszionálni tudja 
majd őket a végkielégítés kifizetésére. A járás-
bíróság a két főrészvényes ellen megszüntette 
az eljárást, mert a vád teljesen alaptalannak bi-
zonyult, az iratokat pedig áttette az ügyész-
ségre, hogy Lövey ellen megindulhasson az 
eljárás. 

A szerdal tárgyaláson ifj. Lövey Sándor be-
Ismerte a terhére rótt bűncselekményt és azzal 
védekezett, ftogy ilyen módon akart pénzéhez 
jutni. A biróság bűnösnek mondotta ki hamis 
vád bűntettében és egy esztendei börtönre ítélte. 
A törvényszék súlyosbító körülménynek vette, 
hogy a hamis vád megtételben zsarolás : szán-
dék vezette. 

Az olvasó rovata 
A gazdag és a szegény város 
Igen tisztelt Szerkesztőség! A gazdag szegény 

város hosszú éveik anyagi küzdelmei után, végre 
hozzájutott 1,400.000 pengőhöz és törjük a fejünket 
azon, hogy mit is kezdjünk a pénzzel. Tanácsok 
minden oldalról jönnek, tereik, utak, piac rendezé-
se, strandfürdő létesítése, ravatalozó csarnok épí-
tése, a kiásott régiségek számára kibővíteni a kul-
túrpalotát, stb. Ez mind fontos dolog Mégis, ha 
Szegedet ós az utolsó évek kiadásait teljes egé-
szébon áttekintjük, hogy milyen oélra is adták ki 
az összegeket, látjuk, hogy a kiadások legnagyobb 
részét a belváros rendezésére fordították és csak 
egy jelentéktelen részét a külvárosra. És igv, ugy 
tetszik, mintiha nem egy, hanem két Szeged lenne, 
egy gazdag belvárosi és egy szegény külvárosi. 

Ha a külvárosok és Uj«-eged uccáin járunk, 
látjuk a sáros, kövezetlen uccákat, bűzös árkokat, 
csatornázás, vízvezeték, megfelelő világítás nél-
kül. 6s még sok mindent nem látunk, ami egy mo-
dern nagyvároshoz tartozik. Az uj telep :\ről, me-
lyeik a várost körülveszik, nem is lehet beszélni. 
Érek berendezett fészkei a járványoknak és be-
tegségeknek. 

Sokat beszélnék most a munkáról és munkanél-
küliségről. Amint látjuk, munka lenne sok, de ed-
dig a pénz hiányzott Most van 1.400.000 pengő. 
Tudtuk, ahhoz, hogy a külvárosból teljesen em-
berhez méltó, hygiénikus, egészséges városrészt 
teremtsünk, nem elég az 1,400.000 pengő, mégis, 
amit e téren elérni lehet, a városnak kötelessége 
megtenni. Ha azt akarjuk, hogy a betegségek ne 
érjék el az emeleteket, akkor a pincére is gondot 
kell fordítani. 

Tisztelettel: E. B. 

F&jdalomtól megtart szívre! jelentjflk, Tiofry 
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f. hó 6-Sn, 72 éve« korAban rövid »Müvedé« nlAn el-
hunyt. Temetéso t. bó 9-én, d. n. 3 órakor lesi • 
Rókusi köikórh&iból a Rókusi temelSbe. 
158 A (jytísxoló család. 

Príma tűzifa, száraz fenyöfa-hulladók és kü-
lönböző fürészelt áruk, deszkák, lécek Winkler 
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likvidálása folytán 
a cég alsőtiszaparti fürésztelepén 

nagyon olcsón eladatnak. 

és Művészet 
A kaméliás hölgy 

Szegények lettünk talán halhatatlamokftan, hogy 
vissza kellett tekintenünk a franciák nagy roman-
tikusára: Dumas ra , ha a földi meny és szere-
lem, a nagy érzéseik lobogó tragédiájában meg-
akartuk fürdetni a flapperekhez, a „saoré egois-
ma"-hoz szokott, XX-ik századbelien cinikus és 
babilonian elfásult szívűeket? Nem akadnak már 
költőink és drámaíróink, akik megírják ez asszo-
nyok között szenvedők szenvedőinek martirexm-
ságát, vagy nincsenek már asszonyok, akiknek 
sebzett életébe cseppkérot hull a bánat? Kell erre 
Dumas? Talán kell. Talán már ismét kell a roman-
tikája. 

Amikor már megkóstolta a világ a „tendeno-
drámát", a politikai propaganda-drámát, az eksz-
presszionista, a transcemdentális, az okkultistia és 
neoprimitiv drámát, most hihetetlen szomjúsággal 
keres valamit, aminél kis pihenőre megállhatna. 
Hangfogós hegedűvel játszott dal mellett az em-
ber akaratlanul is kitárol és jóleső fájdalmat érez 
a színpadi szenvedésben, amelyben a tudat alatt is 
magát siratja meg Ha ez romantika, akkor az 
emberiség mindig romantikus volt és az ls lesz 
— és akkor osak előre a romantikus Írókkal. De 
mi mégsem ragaszkodtunk volna Dum 1 shoz. Meg-
hagytuk volna Dumast a Traviata megihletőjének, 
hiszen Verdi áriáival úgyis biztosította Margue-
ritte számára az örök életet Ha azonban akár szí-
nészi ambícióból, akár gurmandériából elővették 
a magyar színházak a Kaméliás hölgyet, hagyták 
volna meg az eredeti elgondolásban, Dumas ide-
jének ritmusában, az ő dikcióinak ropogós sely-
mekbe merevedett korszerűségében. Az uj feldol-
gozás nem a legszerencsésebb és ez az újjászüle-
tés nem okozott túlságos örömet. 

Mint színészi produkció a Kaméliás hölgy 
azonban változatlanul megmaradt nagy alakítás-
nak, igy javított jelmezben is. A szegedi színház-
ban Könyves Tóth Erzsinek jutott ezúttal ez 
a parádés szerep. A fiatal művésznő nem erre a 
heroin« stílusra született, de a harmadik felvo-
nástól kezdve végig a drámának és szenvedésnek 
sok nemes árnyalatát adta. Finom és törékeny, 
ízléses és meleg tudott lenni, amit a közönség el-
ismeréssel honorált Kevésbé találta el a hőssze-
rclmes Armand hangját C s e 11 e, aki tul leegy-
szerűsítve, tul hűvösen, nem a nagy érzések nagy 
skálájában játszotta. R á s ó Ida nem volt szeren-
csés a hangfogásban, De réky maszkban jó, de 
felfogásban kissé mereven portretirozta az apát. 
V á r h a l m y Irén, Oe r ge l y i Vilma, U t i Giza, 
Várady , O láh , Füredy, Sö té t és Marin-
kov i cs vettek részt az előadásban, amely nem 
volt olyan kiforrott, mint amilyennek lennie kell, 
ha nagy feladatokra vállalkozik a szinház. 

L v. 

A színházi iroda hírei 
Ma délután Nászéjszaka. Filléres helyárak. 'Az 

elmúlt héten nagy sikert aratott az utóbbi évek 
egyik legremekebb operettje, a szórakoztató, gyö-
nyörű zenéjü Nászéjszaka. A színtársulat vezető-
sége a Nászéjszakát ma délután filléres helyárak-
kal tűzte szinra 

Ma este: Kaméliás hölgy. A. bérlet. 

Pénteken: Tul a Dunán Baranyában. Premier-
bérlet. Erdélyi Mihály a szerzője a Tul a Dunán 
Baranyában cimü operettujdonságnak. Mindenki 
ismeri Erdélyi Mihály nagyszerű darabjait, ame-
lyeket napról-napra megujuló siker melleit ját-
szottak a színházak. Legnagyobb sikerű eddigi 
operettjei: Mit susog a fehér akác. Hazudik a mu-
szikaszó, Cserebogár, sárga cserebogár. Legújabb 
müve, a „Tul a Dunán Baranyában", hasonlóké-
pen érdekes szórakoztató slágerzenéjü operett A 
színtársulat lelkesen készülődik az előadásra. 

Szombat délután Klabund remekműve, a Kréta-
kör kerül színre filléres előadásban. 

Szombat este: Tul a Dunán Baranyában. A. 
bérlet 

Vasárnap délután: Három grácia. Délutáni 
bérlet filléres helyárak. 

Kedden délután Sze'gedre jön Kincses László 
Meseszínháza és kitűnő gyermektársulatával el-
játsza a Hüvelyk Matyi cimü gyermekoperettet. 
Az előadáson fellép a szegedi színtársulat kői ked-
vence, a népszerű gyermekszinészek: Remete Du-
stka és K. Nagy Csilla is. 

Sport 
A válogatott csapat 4:2~re győzőit 

Rotterdamban 
Rotterdam, március 8. A 

labdarugócsapat szerdán R< mér-i 
kőzött a város válogatott csapatával Magyam 
ország 4:2 (2:2) arányban győzött Az első fék 
időben a 4. és 10. percben Rotterdam már 2:0-
ra vezetett A 15. percben Cseh rúgta az első 
magyar gólt, a 30. percben ugyancsak Cseh ki-
egyenlített (2:2). A második félidő 3. percé-
ben Serényi rúgta a vezető gólt, a 35. percben 
pedig Cseh a negyedik góllal biztositatta a 
magyar győzelmet. 

Kovács fátszik 
a Szeged FC csatársorában 

a Nemzeti ellen? 
A Szeged FC vasárnap Budapesten játszik 

a Nemzeti ellen, amely egyáltalán nem lebe-
csülendő ellenfél. Elsőrangú védelme, megbíz-
ható halfsora és kombinációs csatársora van. 
Valamennyire gyengíti a Nemzeti csatársorát 
Szecscy kiválása — aki kedden vakbélmütéten 
esett át — viszont a balösszekötő posztjára be-
állított Paczolay elismert jó játékos. Hogy 
mennyire komolyan veszi és fontosnak tartja 
a Nemzeti a vasárnapi mérkőzést, bizonyítja 
az, hogy csütörtökön a MILL-válogaVott el-
len játszik tréningmérkőzést. 

A Nemzetihez hasonlóan a Szeged FC is lel-
kiismeretesen készülődik. Az Attila elleni mér-
kőzésen valószínűleg végleg kialakult a halfsor 
és, a védelmi formáció, viszont a csatársor já-
téka sok kívánni valót hagvott hátra. Ezt a hi-
bát igyekszik a Szeded FC a csütörtöki tré-
ningen korrigálni meg pedig ugy, hogy a vé-
delemből Werner szerződtetése miatt kima-
radt Kovácsot — aki a Sabáriában többször 
játszott —, a csatársorban próbálja ki. A tré-
ning után döntenek a csapat végleges összeál-
lításáról. 

A Ferencváros—Szeged knoameccs. 'A mSncftrs 
15-1 Ferencváros—Szeged FC Magyar Kupa-
mérkőzésre a Ferencváros csak abban az eset-
ben hajlandó kiállani, ha válogatottjait is sze-
repeltetheti. Ellenkező esetben élni fog a sza-
bi lyokkal, amely szerint minden csapat ellen-
fele ellen a legjobb csapatával köteles kiállani. 

A SzUE megkezdi tréningjeit az ujszegedl ver-
senyuszodában. Az uszoda takarítási munkálatait 
megkezdték. 

Jnhász, a Bohn SC volt haltja a CsAK-ba kér-
te igazolását. Juhász az első Bohn SC-jáK&os, aki 
átlépett a CsAK-ba. 

Kerületi boxbajn okság. A' Magyar ökölvívó 
Szövetség keleti kerülete vasárnap a rókusi tor-
nacsarnokban rendezi meg a kerületi boxbajnok-
ságokat amelyre Kecskemét Szolnok, Hódmező-
vásárhely, Békéscsaba, Mezőtúr, Makó, Szentes 
boxolói és a két szegedi boxoló klub, az SzTK és 
a Vasutas már bejelentették indulásukat. Az elő-
mérkőzések délelőtt 9 órakor kezdődnek, a döntő-
küzdelmekre délután 5 órakor kerül sor. 

Schnffer a TTnnnrárlában? Schaffer Alfréd, a 
régi MTK legendáshírű csatára, aki hosszabb 
idő óta trénereskedik, — ismét tréningbe állt, hogy 
a jövőben a Hungáriában mint aktiv játékos sze-
repelíen. Schaffer trenirozását Tra-̂v fiuvelemmel 
kisérik. 

Az Attilát 50 pengőre büntette a PLSz, mert a 
Szeged FC elleni mérkőzésekor játékjoga szövet-
ségi tartozás miatt fel volt függesztve. 

A Sabária utódjául megalakult Szombathelyi 
FC nevezését — mint ismeretes —, a PLSz nem 
fogadta el. Most ismét erős szervezkedés indult 
meg Szombathelyen, hogy a csapat a II. osztály-
ban ligabajnoki mérkőzéseket játszhasson. 
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Meghívó. 
B Sze«rdi Hé/Majifonnsok Enyê iileJe 1933 március 19. 

vasárnap d. e. 9 órakor, határozatképtelenség esetén d. e. 
10 órakor a városháza közgyűlési termőben évi rendes 

közgyillé&t 
tart, amelyre az egyesület elnöksége és választmánya 
az egyesület míndon tagját meghívja. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés az egye-* 

sülét 1932-ik évi működéséről. 3. Zárszámadás tár-
gyában határozathozatal. 4. Az egyesület vezető-
sége részére felmentvény megadása. 5. Költségve-
tés az 1933-ik évre. 6. Esetleges indítványok. 

Tisztelettel: 
dr. Slnaer Isivé n ügyv. titkár dr. Széli Gyula elnök 


