
Toll-heggyel 
— Kérlek szépen, on még uj em 

inr vagyok közietek és tájékozató© 11, 
Szerelném tudni, miféle egyéniség ez 
»z X? 

— Fordulj inashoz felvilágosítá-
sért, én benső baiutsagban vagyok 
•ele és igy nem mondhatok róla sem-
mi jót 

Csak ugy emlékezetbe hozom, mert 
fogadást ajánlok, hogy kevesen iud-
ják (a muzsikus cigányok semmtéset-
re sem), hogy F e h é r v á r y János 
nagyváradi ének- és zenetanár sze-
rezte két gyönyörű régi magyar nó-
tánkat. Az egyik ugy kezdődik, hogy 
© S z á l l d o g á l a fecske . . .© , a 
másik pedig: © L e k a s z á l t á k m á r 
a rétet©. 

Ugyan, mondd meg már, ki ez a 
megrögzött korzo-alak? Csupa hánya-
vetiséggel jár, betanult minden moz-
dulata s olyan gőgöt sugároz, mintha 
tőle függene a világ sorsa. 

Magam se ismerem, csak any-
»yit tudok róla, hogy díjnok, vagy ír-
nok valamerre. 

— Arra olyan büszke? 
_ Ne bántsd szegényt, kénytelen 

•ele, külömben hogyan egyenlítené ki 
azt az óriási bézagot, ami közte és az 
emberiség túlnyomó része közt tá-
tong? 

Ott látni est is. 
Exkluzív és élemedett nők, soba 

senkivel nem érintkeznek, csak a ma-
guk társaságára vannak utalva, szi-
gorúan megnéznek mindenkit s gúnyos 
mosoly — szite megbocsátó jóság — 
jelenik meg az ajkukon. Van eset, 
bogy elhaladva valaki mellett, hango-
san leikacagnak. 

Szeretnék elébük állni és illő alá-
zattal megkérni őket. 

— Legyenek olyan jók és árulják 
el, begy min nevetnek? Amennyire is-
merem magukat, elképzelhetetlennek 
tartom, hogy bármiféle ötlet juthatna 
az eszükbe. Ezt első pillanatra meg-
látja arcukon a teljesen idegen is. A 
derű azonban olyan kincs, bogy azt 
terjeszteni kell s főleg napjainkban 
nem sajátíthatja ki senki önmagának. 

Felsővárosi asszony igy jellemezte 
»lőttem * sógronőjét, természetesen 
atyafiságos szeretettel. 

— ® az egyfejü sárkány, tudja-e? 
— A mese nem ismer egvfejüt. 
— Persze bogy nem ismer. Az is-

ten itt is hétfejét akart teremteni, de 
mikor elkészült az első. az olyan ron-
da lett, bogy elállt a tóbbitüi Higyje 
ai, a pofeolbul van ez kiadva kölcsön. 

( - !» ) 

Cjaon saigoni Büntetések az el-
sötétítés! rendelet megszegéséért, A 
szegedi rendőrkapitányság büntetöbi-
rája az elsötétitési rendelet megszege 
se niiatt légvédelmi kihágás cimén 
pénteken a következő ujabb Ítéleteket 
hozta: ifj. Fábián József 10 pengő 
vagy 2 napi elzárás, Juhász István 10 
pengő vagy 2 nap, Kaposi Jánosné 
Sándor Ilona 20 pengő vagy 2 nap, dr. 
Lőbl Imre 50 pengő vagy 5 nap, dr. 
Tóth Sándorné Dudás Borbála 30 pen-
gő vagy 3 nap, dr. Zelenák András 20 
pengő vagy 2 nap, Varga Imréné 10 
pengő vagy 1 nap, Rehák Anna 10 
pengő vagy 1 nap, özv. Hegyközi Ist-
vánné 20 pengő vaigy 2 nap, Gárgyán 
Jánosné Szécsi Mária 10 pengő vagy 
1 nap, Fodor Imréné Papp Eszter 30 
pengő vagy S nap, Bajdits István 10 
pengő vagy 2 nap, Magyar József 35 
pengő vagy 7 nap, özvegy Németh Szi-
lárdné Kurucz Erzsébet másodszor 
büntetve 100 pengő vagy 10 nap, Szal-
ma János 30 pengő vagy 6 nap, So-
modi Antal 20 pengő vagy 10 nap, 
Dudás Rozália 20 pengő vagy 4 nap, 
Sándor Béla 100 pengő vagy 10 nap. 

_ Janik-vendéglőben ma Iteksen 
ée varas hét ee. 

_ Harmadszor követeit cl csalást; 
közel mástélévi börtönre Ítélték. Ko-
pasz Ferenc 39 éves ügynök, aki már 
kétizben volt csalás miatt büntetve, 
pénteken ismét a biróság elé került, 
mert tévedésbe ejtette Papdi András 
sértettet azzal, hogy szerez neki 50 
kiló kénkövet. A kénkő azonban nem 
állt rendelkezésére. Mégis felvett 13 
pengő előleget junius 13-án. Dr. Koz-
ma Endre tőrvényszéki egyesbiró jog-
talan vagyoni haszonszerzés vétségé-
ben mondotta ki bűnösnek és összbün-
tetcsül 1 év, 5 hónap és 10 nap bör-
tönbüntetésre itélte. Az itélet jogerős. 

S P O R T 
Közel száz birkózó vesz részt a vasárnapi 

leventebajnokságon 
Nagyszabású birkózó megmozdu-

lás színhelye lesz vasárnap Alsó-

város. A mint a Délmagyarország 

jelentette, vasárnap zajlik lo Alsó-

városon az ottani Levente Egyesü-

let rendezésben Szeged város le-

vente. birkozóbajnoki versenye. A 

nagyszabású verseny előkészítése 

érdekében a városi leventeparancs-

nokságon már hetek óta nagy mun-

vezetöség bizik benne, hogy beválik 

ezen a poszton. 

A SzVSE szombaton este utazik 

Újvidékre ós vasárnap este tóc 

haza. 
— « O O — 

X Délelőtt lesz a vasárnapi SzTK 
—Postás mérkőzés. Az SzTK vasár-
nap főpróbát tart tavaszi bajnoki 
rajtja előtt. Ellenfele ismét a Postás 
lesz, miot a mult vasárnap, de csut-

ka folyik. Vitéz Gárdy frha . lnagy i t a , n m n elégszenek meg a kék-fehérek 

és Bokor intéző végzik a verseny; döntetlennel, hanem feltétlenül győzni 

megrendezésével járó munkát, 

amely rendkívül bonyolult és ne-

héz, tekintettel arra, ho.fr a ver-

akarnak, mégpedig szép és jó játék-
kal, hogy önbizalommal állhassanak 
ki a jövő vasárnap pécsi ellenfelük » 

seny iránt a hadtest teniletén, sőt.DVAC eller.. Amint értesülünk, a most 
más hadtestek területéről i s n a g y vafárnapi SzTK-Postás találkozót .« 

érdeklődés nyilvánult mog és na-

gyon sok loventeegyesülat elküldi 

versenyzőit. A szegedi leventebir-

kozókon kivül itt lesznek Budapest, 

Cegléd. Kecskemét, Szentes, Oros-

háza, Osongrád, Makó és Zenta le-

ventebirkozói. Közel száz birkózó 

indul a versenyen, amely Ilyenfor-

mán kiemelkedő eseményenek ígér-

kezik. 

A verseny délelőtt 10 órakor kez-

délelőtt 10 órakor rendezik meg 
kék-rehérck a Hunvadi-téri sporttele-
pen. 

X Játékosok átadását kéri a Szr-
gedtől a Ceglédi MOVE. A Ceglédi 
MOVE, amely az NB II osztálynak 
abban a csooortjában játszik, amelyik-
ben a SzVSE és az SzTK. kén Játékos 
átadása iránt kérelemmel fordult a 
Szeged AK vezetőségéhez. A ceglédiek 
Ladányi és Szilágyi átadását kérik « 
Szegedtől. A kérés aligha teljesíthető 
mert Ladányit már kiadták a buds 

dődik a Füzes-ntca 13. szám alatti pesti Ganz TE-nek, Szilágyitól pedig 
leventeotthonban. Délelőtt a selej-1 nem szívesen válik meg egyesülete, 
tező mérkőzéseket vivják és délután: mert a tehetséges fiatal játékosra még 
3-kor kerül sor a döntőmérkőzések-í» Szegedben is számítanak, 
re. A verseny ntán 11 óráig tánra- X Tizenöt játékossal megy Zentár. 

— Magukkal vitték a takarót » hi-
eatlan éjesakai vendégek. Lopás bűn-
tettének vádjával került pénteken Csá-
nyi László 19 éves bőrdíszműves ta-
nuló vitéz dr. Hárs László törvény-
széki egyesbiró elé. Csányi 1942 ápri-
lis 29-én fiatalkorú társával este 9 
órakor Budapesten behatolt az izrae-
lita hitközség pártfogó irodájának 
épületébe. A nyitott ablakon át a kony-
hába mentek, ahol lakás hiányában el-
kvártélyozták magukat. Csányi 2 fe-
hér munkaköpennyel, fiatalkorú társa 
pedig sötét kabétta! takarózott. Taka-
rójukat hajnalban távozásukkoi ma-
eukkal vitték. Az utcán a zsákmányt 
kicserélték. Amikor azonban el akar 
Iák adui, a rendőrség a Teleki-téren 
elfogta őket. Csányi nem okult a do-
logból, hanem Szegeden is folytatta a 
könnyű pénzszerzés lehetőségével biz-
tató ©hivatását© Grecs Miklós szege-
ti lakostól 1 pár barna félcipőt és a 
ívitva felejtett Wertheim-kasszábó) 1 
aranyérmet és egy ezüst női karórát 
smelt el. Vitéz dr. Hárs László tör-
vényszéki egyesbiró Csányit 1 évi bör-
tönre és 3 évi hivatalvesztésre itélte 
Ebből 1 bonapot és 1 hetet kitöltött 
nek számított Csányi az Ítéletben nem 
nyugodott meg és énvhités végett fel-
ebbazett Jelenleg előzetes letartózta-
túfeaa vau. 

kö ln- t r ió k a m u r a z a n e e s t j e 

Különleges zenei elvezetnem voii 
része annak a szépszámú és uagyob-
hara zeueei tökből, a zciieeivczes ínyen-
ceiből álló közönségnek, aruely pénte-
kén este a Huugaiia-szálto emeleti 
nagytermében megnaligatta a bires 
kóioi inu hangversenyét. Több nagy-
sikerű budapesti es viőeki hangver-
seny után érkezett bzegeeli'e a nagy-
szerű együttes, amelynek hangverse-
nyét nálunk a Német Tuuomanyos In-
tézet rendezte meg. 

A ©Köiner Kammertrio für alte Mu-
sik< ueven szereplő együttes tagjai, 
P i l l n e y Kari Jttainiann, F r i i z -
sebe Hewhard es b c h w a m b e r -
g e r Kari Maria professzorok cem-
balóiL lu volán és viola üa gamban, a 
XV1A. es XV Il i . szazadnak ezeken a 
jellegzetes hangszerein játszották uiu-
sorukat, amelynek egyes darabjait 
eredetileg ezekre a üangszerekre irta 
a XVli. századbeli szerző. Elsőnek J. 
M. Leciair megejtő datlaina d-dur trio-
szouvatajat muzsikálták el rendkívül 
stílusosan, majd Nagy Frigyes fuvolar-
ra és cembaiora irt c-moll szonátáját 
adta elő Pillney és Tntzscbe prolesz-
szor. A közönség ámult az államiéi 
iiui és haüvezeri képességéiről neve 
zetos nagy király ma is elő művész-
leikének leltárulásaiL magunk pedig 
szinte bebizonyítva láttuk azt a tételt, 
hogy a tehetség valóban egy .-> csak 
a körülményektől függ. nogy milyen 
irányban íejiődik ki tiu Nagy Fri-
gyes körülményéi ioiylan kizárólag 
zenei irányban fejlesztette volna lebet-

I segél, talán ma másként tanítanák a 
; zerietörténelmel is. 

| Sorra következtek ezután Bach, J. 
Joachim (Juanlz, tiandeJ triói, végül 
pedig Kameau triója, a > Piec.es decia-
vecín en concerts«-böl, amelyei a bá-
rom kiváló kölni professzor a ínü 
stiiusaha illeszkedő művészettel tol-
mácsolt A közönség alig akart betelni 

i játékukkal ugybogy műsorukat végül 
is több ráadással toldottak ,rjcfi. 

pördül a fiatalság. 

—OOF>— 

A SzYSE tavaszi csapatának 
erőpróbája Újvidéken 

az UTC. Az UTC csütörtökön délután 
a honvédkórház csapatával kétkapus 
edzést tartott Zsigmond Vilmos edző 
vezetésével. A csapat formája látható-
lag egyre javul. Vasárnap Zentán ven-
dégszerepelnek az ujszegediek. Tizen-
öt játékos utazik Zentára, tehát a mér-

A SzVSE futballszakosztályának ' kőzés folyamán több csere lesz a ta-
uj vezetősége nagy kedvvel és ami v a s z i végleges összeállítás kialakitá-
a fő: nagy szakértelemmel fogott j érdekében. Egv félidőt játszani fog 
hozzá a reá váró feladatok elvég- . " d í ^ 0 ^ 1 1 ^ g ségébő t . 
zóséhez. Csütörtök este a Ba r o * , j * ^ t ^ s X X . ^ 
etterem bulonhelyisegeben szezon- , IIM , 

nyitó vacsorát rendezett a pzakosz-
tály és ezen megbeszélésre kerültek 
a tavaszi tervek, tennivalók. A ve-
zetőség részéről megjelent Richter 
László Intéző. A vacsorán és az 
ntána következő megbeszélésen ki-
alakult hangulatból következtetve, 
a játékosok és az n j vezetőség kö-
zött máris teljes összhang és szere-
tetteljes kapcsolat alakult kl, ami a 
legszebb reményekkel töltheti el a 
csapat hiveit a tavaszi szereplést 
illetőleg. 

A megbeszélésen a csütörtöki tré-
ning tapasztalatai alapján körülbe-
lül kialakult a SzVSE tavaszi csa-
patának összeállitásu is. A terve-
zett esapatt vasárnap próbálják ki 
az UAC ellen Újvidéken. Az össze-
állítás a következő lesz: 

Papp — özvegy. Domonkos — 
Baloghy, Koppány, Kalocsai — Ba-
kos. Pakó. Tihanyi, Kecskés, Saj-
tos. 

Ha ez a csapat sikerrel vizsgázik 

az UAC ellen, már pedig minden 

ok megvan rá. hogy higyjünk sike-

res szereplésében, — a Vasutas nyu-

godtan rajtolhat a következő va-

sárnap a bajnokságban. Ez a csa-

pat régi. tapasztalt, nagytudásu, 

de korentsem öreg futballistákból 

áll. Egyedül Papp és Sajtos számit 

idősnek, de ők még ma is olyan jók, 

hogy nem nélkülözheti tudásukat 

az egyesület. Legfeljebb Sajtos szél-

sőjátékát fogadhatják kétkedéssel 

egyesek. Sajtos azonban tapasztalt 

futballista, akinek kisujjában van 
u játék mioden Caioja-binj* és a 

S Z Í N H Á Z 

A s z í n h á z i i t o a a K o z i e m e n y a i 

H E T I M O S O K ; 

Szombaton délután: Mágnás Mi»k» 
(Ifjúsági előadás). 

Szombaton este: Mi az igazság! 
(Berletszünetj. 

Vasárnap délután; Mágnás Mi«k» 
(MérsekeJt nelyárak). 
• Vasárnap este; Ártatlan vagyok. 

— O Q O — 

' Ma két előadást tart u szinház. Dél-
• utan ifjúsági előadásban a sikeresen 
jfelújított Aiaguas Miska kerül szjurc, 
I melyre uiar csak karzati ülőhely és 
j állóhelyek válthalók. 

Szombat este először kcrüJ heriet-
szünetben színre a Magyarorszagou 
most előszói bemutatott Firaudello-
darab, a ©Ml az igazság?© A Mi az 
tgazsag .'-nak a bemutatón uagy sikere 
volt. A budapesti lapok is teljes el-
ismeréssel emlékeznek tneg erröJ az 
eredeti bemutatóról és ez az elismerés 
nemcsak a nagyszerű darabnak, ha-
nem annak Kiáilitásának, valamint ai 
elsőrendű szereplőknek is szol. Je-
gyekről ajánlatos idejében gondoskodni. 

Vasaruaji délután a Mágnás Miska 
kerüJ előadásra. Kevés jegy még a 
pénztárnál kapható. 

Vasárnap oste ismét az Ártatlan 
vagyok cimü 3 felvonásos nagysikerű 
bohózat vau műsoron, amelyet mindig 
telt ház kacag végig. Az Ártatlan va-
gyok még kedden este van műsoron 

Hétfőn este rende* helvárakkai * 
Mágnás Miskát ismétli metí sr.'MjewHta 
Cár 4a, 


