
_ Házasság. Neumanné Weis? 

Paula cs Vágó Oszkár Budapesten há-

zasságot kötöttek Minden külön ér-

tesítés helyett.) 360 

— .4 kamara kei r/kedelmi s/.ik-

i'/npoi í jának iilcse. A kereskedelmi es 

iparkamara belkereskedelmi szakcso-

port ja a napokban ülést tartott és 

foglalkozott a Hangya és a keresztény 

kiskereskedelem viszonyának rende-

zésével. Ezután tárgyalta a szakcso-

port a sokat vitatott kérdést, hogy a 

kiűzeti kijelölések körében a nagy- és 

kiskereskedői tevékenységet válasz-

szák-e el egymástól. A szakcsoport 

igen alapos vita után arra az állás-

pontra helyezkedett, hogv merev szá-

llá Ivókat ezen a téren nem lehet al-

kalmazni. hanem méidot kell nyújtani 

arra. hogy a helyi viszonyok figve-

letnbe vételével a törvényhatóságok 

vezetői az illetékes kereskedelmi és 

iparkamara meghallgatása alapján 

rendelkezhessenek ugy. bogy a kije-

lölt nagykereskedők a hozzájuk beér-

kezett áru egy meghatározott száza-

lékát kötelesek legyenek a kiskeres-

kedőknek továbbadni. Tárgyalta ez-

után a szakosztály a textilnagykeres-

kedüi kijelölések felülvizsgálásának a 

l-.érdését és a közellátási miniszter 

eziránti tervét helyesléssel fogadta A 

s7akcsojK>rt véleménye szerint a kis-

kereskedelem áruellátásában mutnt-

kozó hiányok magyarázata nem abban 

keresendő, hogy megfelelő nagykeres-

kedői forgalmi szervezet nincsen, ép-

ezért a szakcsoport véleménye sze-

rint nincsen sziik«é:r ujabb szövetke-

zeti nagykereskedői alakulat ensorté-

Ive/ésere. Tárgyalta ezután a szakcso-

port az árukapcsolás kérdését és he-

lyesléssel fogadta azt a kamarai elő-

terjesztést. amely szerint a kamara 

kéri. hogy az egész vonalon szerez-

zenek érvényt az árukapcsolást tila-

lomnak. Jelenleg az a helyzet, hogy 

a kiskereskedők és a nagykereskedők 

i gyári beszerzéseknél gyakran kény-

telenek az árukapcsolás kényszerét 

elfogadni, a fogyasztóval szemben 

izonhan ők ezt nem érvényesíthetik. 

Ezután dr. C s e r z y Mihály ügyveze-

tő-titkár tájékoztatta a szakcsoport, 

iilésl a legújabb nuinkahcrrendclkczé-

•ckröl és azokról az elvi döntések:ő' 

• melyeket az iparüevi miniszter Ide-

ronalkozólag legújabban hozott S z e-

r e d a i József papriknnagykereskedő 

szóvátette ezután a M igvar Füsze-. 

paprikát Ertékesitö Központi Szövet 

kezet azon eljárását, hogy német nv©!. 

ven kiadott reklámfüzetében, mint 

kiviteli réget, csupán a Pántod rag 

szövetkezetet említi meg. egy szót 

g m szól a szegedi panrik ikiviteli cé-

gekről. 

— Nyomában van a rendőrség » 

C.yerniekrahló nőnek. Beszámolt a Dél-

magyarország arról a gyermekrablás! 

históriáról, amely március 9-én tör-

tént a Londoni-köruton. Amint jelen--

tettük, C s á s z á r Imre gyárimuuKás 

Nemestakács-utca 48. szám alatti la-

' kásán megjelent egy jól öltözött fiatal 

nő, aki azt mondotta, hogy a Stefánia-

Szövetség kiküldöttje és segélyt jut-

tat Császáréknak, ha beviszik gyer-

meküket a Stefánia-Szövetségbe. Csá-

szár vadházastársa, Grossaug Ilona 

megörült a segítségnek és karjára vé-

ve kéthónapos kisgyermekét, elindult 

nz ismeretlen növel. Az ismeretlen >jó 

tündér* a Londoni-köruton azt mon-

dotta az anyának, hogy menjen el Csá-

szár Imréért, mert neki is be kell 

mennie a Stefániába. Grossaug Ilona 

elment Császár Imre munkahelyérc és 

addig az ismeretlenre bizta gyerme-

két. A nő azután eltűnt a gyermekkel. 

A rendőrség azóta szakadatlanul ku-

tatja a titokzatos gyermekrablót és 

máris jó nyomon halad. Körülbelül si. 

került megállapítani a gyermekrabló 

személyazonosságát és remélik, hogy 

rövidesen kézre is kerítik. A gyer-

mekrabló a rablás elkövetésekor jó 

Állapotban levő szürke tavaszi kábá-

tól viselt fekete prémgallérral. a feje 

rózsaszínű kockás sállal volt-bekötve, 

barnacipő és barna harisnya volt a 

lábán. A rendőrség felkér mindenkit, 

hogy aki hasonló öltözetű nőt ismer, 

vagv tud róla valamit , jelentkezzék a 

rendőrségen. 

_ Makót fávirdamnnkás halálos 

szerencsétlensége. Jelentették a sze-

gedi ügyészségnek, hogy B é k é s i 

• Pál makói postai távirdamunkási sze-

relési munka közben halálos szeren-

csétlenség érte. Békási egy ház pad-

lásán dolgozott iétra tetején, bogv a 

tetőre telefonvezetéket szereljen. Mun-

ka közben leszakadt alatta a létra fo-

ka, Békási lezuhant a négy méter ma-

gashói, közben a mestergerendaba vág-

ta nyakszirtjét és nyomban meghalt. 

A megejtett boncolás megállapította, 

hogy nyakcsigolyája törött el. ez okoz-

ta halálát. A vizsgálat annak megál-

lapítására folyik, hogy ki a felelős a 

rossz létráért, amelv Bukási halálát 

előidézte. 

— Ítéletek kormányzósértcs m ia t t 

N é g e l Péter 25 éves doroszlói föld-

műves a mnlt év decemberében sértő-

leg nyilatkozott Magyarország kor-

mányzójáról , amikor a kisbíró a falu-

ban kihirdette a kormányzó ur őfő-

méltósága névnapjának megünneplését. 

A törvényszék Ungváry-tanácsa hét-

főn délelőtt 300 pengő pénzbüntetésre 

Dőlte. — Fischer Márton 36 éves kulai 

kőműves augusztus 2-án követett cl 
1 kormányzósértést, a törvényszék 200 

" pengő pénzbüntetésre itélte. 

— Pászkahirdetmény, A Szegedi Iz-

raelita Hitközség közli tagjaival, hogy 

a már kiadott pászkautalványokra a 

kifizetett pászkamennyiséget március 

24-től 31-ig adja ki a Báró Jósika-utca 

4. szám alatti pászkaüzem emeleti he-

lyiségében. 101 

— Orv támadás a sötét utcán. Bun-

ford janos 35 éves Teréz-utca 40. szám 

alatti lakos a hétfőre v irradó éjszakán 

ittas ál lapotban hazafelé ment laká-

sára, amikor ismeretlen tettes hátul-

ról megtámadta és fejbeszUrta. Buti-

fordot a mentők a kórházba szállítot-

ták. a nyomozás megindult az orvtá-

madó után. 

z e n e 
( = ) Hangverseny. Három tehetsé-

ges fiatal előadó rendezte meg vasár-

nap este hangversenyét nagy közön-

ség előtt. Változatos és mindvégig 

emelkedett nivójn műsor keretében rz 

előadóművészét három különböző vál-

faját mutatták be Róbert György, a 

fiatal tenorista ujabb szép fejlődésé-

ről telt tanúságot, szárnyaló, tisztán 

csengő tenorja bátran tölti be a mére-

teket, csiszolt kul turáva! és stilustisz-

taságra törekvéssel ár iákat énekelt 

nagy sikerrel a Mignonból, a Carmen-

ból. a Gyöngyhalászokból, majd Grieg, 

Tosti Lavotta és Dienzl dalokkal tet-

te teljessé műsorát. Az est másik ki-

tűnő tehetségű muzsikusa Fenyő Fe-

renc, az ígéretes jövőjű fiatal hegedűs 

volt, akinek technikai készsége, hang-

szerbiztonsága. meleg tónusa és elő-

adási készsége ujabb nagv fejlődésen 

ment keresztül. Zenei tehetsége első-

sorban Bach szólószonátájának nemes 

felépítésű előadásában nyilatkozott 

meg, majd világos értelmezéssel Men-

dclsshon Hegedűversenyének első téte. 

lét és néhány nagyhatású bravurszá-

mot játszott. Az est harmadik szerep-

lője Basch Tibor volt, aki nemes in-

telligenciával Babits. Ady, Reménvik, 

Karinthy müveket adott elő. A zongo-

rakiséretet Winter Gyuláné és Vajda 

Gvörgyné látta el kitűnően. A hallga-

tóság valamennyi szereplőt hosszan 

tartó tapsokkal ünnepelte. 

—oo«— 

Harmónia hangversenyek 
MA 

este 8-kor a Tiszában különleges ze-

nei esemény: 

Egle J e r o n u t t i Roechi 
vi lághírű olasz hnrfamiivésznü és 

Wal te r Marg i t 
énekművésznő, a Zeneművészeti Főis-

kola nagynevű tanára. Zongoránál : 

Antos Kálmán. 

Jegy Deímagyarországuá i 

s p o r t 

A SzVSE győzelmet érdemelt volna a Nagyvárad elleti) 
a Szeged érdemtelen vereséget szenvedett az Újpesttől 
Meglepetés nem volt . az NB 

1. osztály vasárnapi forduiu mérkőzé-

sein. A szegedi csapatok eredményei 

nem kielégítők. Mindkettő győzelmet 

érdemelt volna. 

n a g y v á r a d — s e v s e 2:2 (1:1) 

Hűvös időben, csúszós talajon ját-

szották le a Vasutas-stadionban ezt 

mérkőzést. A szurkolók valahogyan 

ugy érezték, hogy azen a mérkőzésen 

keresni való ja van a piros-kékeknek 

és jó l érezték. A SzVSE keresett egy 

pontot, pedig a másikat is megérde-

melte volna. A fiatal szegedi játéko-

sokból hiányzott a »tekintélytisztelct« 

és egyáltalán nem respektálták Bodo-

láékat, akiket már láttuk jobban is 

futbal lozni . Csak fé lórá ig látszott 

győztescD a nagyváradi csapat, az-

után felengedett a piros-kékek elfo-

gultsága és bizony alaposan megszo-

rongatták a válogatott futball istákkai 

telitett NAC-ot. Egészen sima szegedi 

győzelem lett volna ezen a meccsen, 

ha kis szerencséje van a piros-kékek-

nek és ha nem olyan a játékmodo-

ruk. hogy minden támadást Tihanyi-

ra építenek fel. Tihanyi megtett min-

dent, amit lehetett, ö volt a mezőny 

legjobb csalóra, ha végeredményben 

mégis csak egy ember, akitől nem le-

het emberfeletti teljesítményt kíván-

ni. Ma Tihanyin kivül legalább még 

egy csatár lett volna, aki veszélyes 

tudott volna lenni a nagyváradi ka-

pura. akkor most feltétlenül győze-

lemről számolnánk be. Mindenesetre 

örömmel szögezzük le. hogy kelleme-

sen csalódtunk az n j összetételű pi-

ros-kékekben. Vasárnapi tcljesitmé-

nvükhöz csak annyi hozzáfűzni va-

lónk van, ha az idény elején is igy 

játszottak volna, akkor a tabella 

előkelőbb helyén volnának. A nagy-

váradiak szerezték meg a vezetést 

azért, mert Borbély 1.-ben nem volt 

kellő erélv és raffinéria Kovács II.-őt 

semlegesíteni. Az egyenlítés még ab-

ban a percben megszületett és ezért 

há lás köszönettel tartozunk Solymo-

sinak, aki T ;hanyi labdáját .befordí-

totta* a kapuba. Azután Tibanvi szép 

fejese szegedi vezetést hozott, de a 

védők nagyon elnézték Budola mesz-

sziről lőtt labdáját és oda volt az 

egyik pont. 

Tihanyi teljesítményéről már szól-

tunk. kívüle jól játszott Sajtos I„ 

Borbély TT.. megfelelt Koppány, Se-

bők I I I . és Nyerges. 

Ú JPEST—SZEGE I ) S.t (1:0) 

Ezen a mérkőzésen két olyan együt-

tes mérte össze erejét, amelyik már 

jobb teljesítménnyel is kedveskedett 

híveinek. Balszerencsére _ már mint 

szegedi szempontból _ az Újpest ör-

vendeztette meg híveit, győzelme 

azonban semmiesetre sem megérde-

melt, igaz, hogy ilyen érdemtelen győ-

zelemnek a szegcdi szurkolók is örül-

tek volna. A mérkőzés lefolyásáról at-

kolott kép elmosódik, csak az ered-

mény marad meg. ez pedig sajnos új-

pesti győzelmet mutat a t abe l l á n . . . A 

mérkőzés lefolyását két félidőre le-

bet felbontani; az elsőben az Újpest 

kétségtelenül veszélyesebb volt, az 

első negyedórától eltekintve azonban 

ekkor sem volt jobb. szünet után re-

dig a piros-fehérek kerüllek annyira 

frontba, hogv győzelmet harcolhattak 

volna ki. Annyi bizonyos, hogy az el-

döntetlen eredményre fellétlenül rá-

szolgáltak volna. Á második félidőben 

annyira jól állt a Szeged ügye. hoay 

az Újpest kapkodott és csereberélt, 

viszont a csere segítette u győzelem-

hez. A győztes gólt ugyanis a jobb-

szélső Ádám a középről fejelte Tóth 

kapujába. Gól lövők: Berzi, Ádám. il-

letve Toldi. 

Az egyéwi tel jesiUmmyiekuéí egé-

szen elsőrangú muuka is vull a SZÍ® 
t gedieknél. Tóth, Gyuris, Kis, L a k a t 

* Toldi kitűnően játszott, a többi tut-

ballisla is lelkes volt, csak a szeier-
ese pártolt el a szegediektől, hiába, k; 

kell várni , mig a balszerencsesoio 

zat véget é r . . . A Szeged erőteljesebb 

lendületét, támadásait a 6:2 ős sz"g-

letarány is igazolja. A piros-fehér it 

helyzete nem változott a tabellán, ha-

csak annyiba nem. hogy az Elektromos 

egy pont hátránnyal megközelítette. t 

Nagyvárad viszont megelőzte a piros-

fehéreket egy ponttal. 

Az NB I. osztály többi credmenvei 

Ferencváros-WMFC 0:0. SBTC— 1>. 

MAVAG 2:1 (2:0), Elektromos—Újvi-

dék 2:0 (1:01, Lampar t—BMAVAG 2:2 

(1:1), Kispest—Kolozsvár 3:2 (1:1'» 

Szolnok—Gamma 3:1 (00). 

Az NB I . á l l ása : 

1. W M F C 20 15 3 2.54:30 33 

2. Szolnok 20 14 4 2 62:27 32 

3. Újpest 20 12 6 2 66:30 3G 

4. Ferencváros 20 11 2 7 92:46 24 

5. Gamma 20 11 2 7 48:38 24 

6 Nagyvárad 20 8 7 5 58:34 

7. Szeged 20 i 8 5 59:31 22 

8. Elektromos 20 9 3 8 47:42 21 

9. Kispest 20 10 1 9 18:57 21 

10. SBTC 20 7 6 7 45:48 20 

11. DM A VAG 20 4 8 8 43:47 16 

12. Lampart 20 6 2 12 33:61 14 

13. Kolozsvár 20 5 3 12 36:57 13 

14 Újvidék 20 5 3 12 31:75 13 

15. MAVAG 20 1 s 14 24:61 7 

16. SzVSE 20 2 3 15 27:83 1 

—«oo— 

X A SzEAC fölényes győzelme a a 

NB i i i . osztáylban. Az NB 111. o.rá 

tálv vasárnapi fordulóján a SzE\T 

fölényesen, 9:1 (6:1) arányban gvózött 

a Hunyadi-téren a Ceglédi MOVE el-

len. Még ebben az arányban is meg-

érdemelte a győzelmet az egyetemi 

csapat. Gól lövők: Molnár I. (5), Pe-

veeseri (2), dr. Tóth II . , Sebestyén, il-

letve Oláh. Makón, az MVSE jól ját-

szott az I. félidőben és ennek az, fllap-

ján megérdemelte a 4:1 (4:01 a r á ny i 

gvőzelmét a B. Törekvés fölött. Gól-

lövők: Ponvecz. Kalocsav (öngól), 

i Varga. Széli, il letve Kardos. Az SzTK 

i Topolyán játszott vasárnap és 3 5 

I (0:2) arányban eldöntetlenül méri 6-

] zött a topólvai együttessel. A kék-

fehérek a TT. félidőben erősen beir-fe-

luidtek a iátékba. Góljait Honti rá; 

és Kókai lőtte. 

X A szegedi alosztály vasárnapi 

fordulója. A szegedi alosztály vasár-

napi fordulója keretében megrende-

zett mérkőzések közül feltűnő csat a 

SzAK I I . győzelme az UTC fölött, a 

többi mérkőzés eredménye nem szá-

mit meglepetésnek. Eredmények: I . 

osztály: Szeged: SzVSE II.—Magyar-

kanizsa 8:0 (4:0). Vezette: Solti H l . 

Sima győzelem, több gólt is lőhetett 

volna a piros-kék csapat. Gól lövők: 

Bakos (3, egyet 11-esböl), özvegy (2) 

Jánosi (2) és Péli. Baloghy (SzVSE) 

kiál l í tva. — Postás—HMTE 3:1 (0:11. 

Vezette: Pataky I. szegedi csapat a 

második félidőben felülkerekedett és 

megérdemetlen győzött. Gól lövők: 

Szekeres (3), illetve Berdisz. — SzAK 

IL—UTC 3:2 (1:2). Vezette; Jódat. A 

piros-fehérek jobban bírták a s a r a i é i 

kis szerencséjük is volt. Gól lövök: 

Kovács IV., B'áló (ll-esböl), Széli, 

il letve Tóth (11-esből) cs Pintér I I . 

_ SzFIE—Bácska I I . 12:0 (1:0). Ve-

zette: Vezér I I . A I I . félidőben hen-

gerelt a felsővárosi csapat. Gól lövők; 

Rácz (3), Ladányi (3). Palatínus (3). 

Csonka (2) és Széli. — Kecskemét: 

KTE —Móraváros 7:1 (1:1). Vezette: 

Varga. Szünet után visszaesett a mó-

ravárösi csapat, ez okozta súlyos ve-

reségét. Gól lövök: Husztik (2), MárklL 

Béres, Magvár I., Magyar II . , Bózs.) 


