
ítalmérök Ügyeimébe! 
14 hl. 12 százalékos Veltelini á 3.30 P 
750 liter Kadarka á 3.50 P 
Eladó kisebb tételekben is. Mindkét 
bQr édeskés. SZEGED, BÉKE U. 2b. 

— Megbotlott a csillében, bokáját 
törte. Hétfőn este 10 óra tájban Ne-
seckt Sándor 17 éves, Báró Jósika-utca 
37. szám alatti lakos, gyári munkás, 
az ujszegedi kendergyárban megbotlott 
a vasúti csillében. Jobb bokacsontja 
eltörött. A mentők a sebészeti klini-
kára vitték. 

— Arany, és ezü9t ékszereket csalt 
k| egy hiszékeny tanítónőtől a jöven-
dőmondó cigányasszony. Jankó Rozál 
20 éves, állandó lakás nélküli cigány-
nő Szentrnihálytelcken jósolt egy jö-
vőjére kiváncsi tanítónőnek, akinek azt 
mondotta, hogyha azt akarja, hogy mi-
nél előbb bekövetkezzenek azok a 
szerencsés fordulatok, amelyek életét 
szerencsésre forditják, a varázs idejé-
re adjon neki arany- és ezüsttárgya-
kat Ab értéktárgyak ugyanis megpu-
hítják a j[ó szellemek szivét — mon-
dotta a cigánynő —- ennyi áldozatot 
meg kell hozni, hiszen pár hétről van 
csak szó, akkor az ékszereket vissza-
adja. A mesés jövővel és gazdagság-
gal, szerelemmel és boldogsággal ke-
csegtető jóslat azonban nem követke-
zett be és as ékszerek sem kerültek 
vissza a hiszékeny tulajdonához. A 
tanitónö ekkor feljelentést tett a ci-
gányasszony ellen, akit letartóztat-
tak és kedden dr. Hárs László tör-
vényszéki büntető bíró elé állították. 
A bíróság Jankó Rozália védekezésé-
vel szemben, amely szerint az ékszere-
ket a hiszékeny tanítónő önszántából 
adta át neki, megállapítva, hogy azok-
hoz a kuruzsló nő zsarolás utján ju-
tott Ezért zsarolás vétségében mon-
dotta ki dr. Hárs László büntető bíró 
bűnösnek Jankó Rózáit és jogerősen 
t hónapi fogházra Ítélte. 

— Kerékpárlopásokért másfélévi 
börtön. Lázár Sándor hódmezővásár-

helyi műszerész lopás büntette miatt 
került kedden a törvényszék Molnár-
tanácsa elé. Lázár, mint a vádiratból 
kiderült, az év folyamán a vásárhelyi 
közellátási hivatal elől ellopott 6 ke-
rékpárt. A kerékpárokról a gumikat 
és egyéb mozgatható alkatrészeket le-
szerelte és eladta. A kerékpárok gu-
miktól, kerekektől megfosztott vázail 
vagy a Tiszába dobta, vagy pedig 
bokrokba rejtette el. A bíróság más-
Télévi börtönre Ítélte a kerékpárokat 
üzletszerűen lopkodó Lázárt Az Íté-
let jogerős. 

_ Zsaroláséri háromhavi fogház. 
Sándor Tamás hódmezővásárhelyi la-
katos augusztus vége felé összeült hu-
szonegyeznl Kaposi Sándor hódmező-
vásárhelyi napszámossal és Ráez 
Adolf hódmezővásárhelyi szabósegéd-
del. Kártyázás közben Kaposi kiment, 
de előbb a bankban levő pénzt, mivel 
fi volt a bankos, zsebrevágta. Sándor 
Utánament, megragadta és ütlegelni 
kezdte, majd arra kényszeritette Ka-
postt, hogy adja vissza neki a pénzt, 
amit a kártyán vesztett, mert — mint 
mondotta _ azt jogtalanul vette ki a 
bankból. Kaposi Sándort feljelentették 
és megindult ellene az eljárás. Ügyé-
hen kedden tartott főtárgvalást a sze-
gedi törvényszék Molnár-tanácsa, 
amelv zsarolás vétségében mondotta 
ki bűnösnek Sándort, aki már büntet-
ve volt és 3 hónapi fogházra Ítélte. Az 
itélet ellen a királyi ügyész, a vádlott 
és védője fellebbezést jelentett be. 

— Gyújtogatás gyanúja miatt őrizet-
be v uttek egy fiatal leányt. Horváth 
Mária 20 éves csanyteleki leány ellen 
az a gyanú merült fel, hogy felgyújtot-
ta Rosenzweig Lajos csanyteleki ve-
gyeskerteskedö szalmáját. A gyanúra 
a vegyeskereskedő és a leány kőzött 
fennálló haragos viszony adott okot. 
Egyelőre •még nem sikerült megnyug-
tatglag bebizonyítani, hogy a gyujto-
gafást valóban Horváth Mária követ-
te el. A gyujtogatással gyanúsított 
leányt a csendőrség letartóztatta, majd 
kedden délelőtt átkísérték az ügyész-
ségre, ahol előzetes letartóztatásba 
helyezték. 

S P O R T 
Szeged-WSC, UTC-Fegyvergyár 

NB II. bajnoki mérkőzések egy pályán 

MŰVÉSZET 

Medgyúszay Ví.mo 
előadóestbe 

M e d g y a s z a y Vilma művészeté-
nek hódolt kedden este Szeged közöli-
sége. Medgyaszay egy nyugodtabb, fi-
nomabb érzésű, letűnt világ utolsó 
hírnökeként jelent meg a pódiumon és 
örökifjú lénye azt a napsugaras, par-
fömöB, zizegő selymek suhogását 
árasztó korszakokat idézte visza a 
múltból, amikor pezsgős éjszakák és 
gáláns kalandok hajnalán a legna-
gyob bszenzáció talán egy pálbaj volt 
valahol a nagyerdő szélén és a prima-
donna egyetlen mosolya nagyobb ese-
ményt jelentett, mint ma egy diplomá-
ciai siker... 

M e d g y a s z a y Mimi — abogy 
J u h á s z Gyulánk nevezte abban a 
halhatatlan dalban, amit egykor Nagy-
váradon dalolt feléje a költő s amivel 
a keddi előadóest prológusaként Cse-
n ey Magdolna' bájos szerénységgel 
és megható átérzéssel köszöntötte Sze-
ged ifjúsága nevében a művésznőt — 
azt a műfajt képviseli az előadópódiu-
mon, amit Dela L i p i n s z k á j a , Lu-
cienne B o y e r és M e d g y a s z a y 
Vilma képvisel méltóan és senki más! 
Emberi sorsokat, érzéseket, nagy gon-
dolatokat jelenít ineg egy szerény kis 
dalban, de ugy, hogy az a szivek kö-
zepébe talál és évekig, sőt évtizedekig 
ott rezonál. Előadókészsége szinte 
megdöbbentő; annyi erő és átélés s 
mégis annyi finomság és hajlékony 
báj ragyog benne! Akár P e t ő f i , 
A r a n y , C s o k o n a y vagy A d y-
verset, akár magyar népdalt vagy 
fiancia népballadát ad elő, egyformán 
lenyűgöző és elbájoló. Persze, az évek 
nem szálltak el nyomtalanul fitos sző-
kesége felett, de azért hangja ma is 
meglepő üdén cseng és buroora, amely 
beharangozza mindazt, amit a chan-
son birodalmából elénk varázsol, fia-
talos, friss és felvillanyoz. 

Legnagyobb sikere a francia da-
lokkal volt, az igazi, békebeli — sőt 
XVI. századbeli chansonnal, melynek 
hallgatása a közönség számára igazi 
élmény volt. 

S amikor kiperdült a dobogóra 
plörőzös kalapjával, multszázadvégi 
csipkeaplikációs toalettjében, hogy el-
énekelje aranyos kabarészámait, ame-
lyek mindegyikét a békebeli naiv pi-
kantéria finom mázával vonta be, a 
közönség nem akart betelni a felsza-
badító, jóleső kacagással, tapssal, ün-
nepléssel. A tetszésből kijutott K á l y 
Mártának ls, aki a zongorakiséretet 
látta el. (cs. p.) 

özv. Varga Gyuláné fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy 

szeretett Jó férje 

V a r g a G y u l a 
asztalosmester 

22 évi boldog házasság után őt hónapi súlyos betegsége következté-

ben 55 éves korában szeptember 13-án visszaadta lelkét Teremtőjé-

nek. Temetése szeptember 15-én, szerdán délután 5 órakor lesz az 

ujszegedi temető ravatalozójából s reformótifs egyház szertartása 

$zerinL 
Gyászolják még édesanyja, testvérei, sógornői, sógorai. 

A Szeged és az UTC között lótesi-. 
tett megegyezés lehetővé teszi, hogy a 
szegedi közönségnek vasárnap ismét 
gazdag futballprogramban legyen ré-
sze. Vasárnap mindkét NB 11. osztályú 
csapatunk itthon játszik: a Szeged a 
Wekerletelepi WSC-vel, az UTC pe-
dig a Fegyvergyárral. A mérkőzése-
ket együtt rendezi meg a két egyesü-
let a SzAK sporttelepén. A Szeged 4 
órai kezdettel mérkőzik a WSC-vel, 
előtte 2 órakor az UTC—Fegyvergyár 
meccs kerül megrendezésre. Ugy a 
SzAK, mint az UTC ellenfele kitűnő 
csapat, tehát szép küzdelemre van ki-| 
lótás. A kendergyári csapat mérkőzé-
sét Szabó József, a Szegedét Farkas 
István felsőtiszai csoportbeli biró ve-
zeti. 

Az összeállítás kérdése ugy az 
UTC-nél, mint a SzAK-nát a hét vé-
gén dől eL 

— — • 

A Szeoed 
a b a ; n o k i l á b l ó x a t é l é n 

A Szeged AK Topolyán aratott győ-
zelmével ötre szaporította pontjai szá-
mát és ezzel az NB II. Déli csoportjá-
nak élére került. A SzAK nyomában 
közvetlenül ott van a feljavult vásár-
helyi Vivó és a Szabadkai Vasutas AK 
4—4 ponttal. Négypontos a Ganz TE is, 
de amig a HTVE és SzVAK 2-2 mér-
kőzést játszottak, addig a Ganz már tul 
van harmadik meccsén is. Az UTC a 
ti. helyen helyezkedett el 3 pontjával. 
A táblázat egyébként igy fest: 

1. Szeged AK 3 2 2 11:6 5 
2. HTVE 2 2 5:1 4 
3. SzVAK 2 2 ... 9:2 •1 
4. Ganz TB 3 2 1 5:5 4 
5. Bocskai 3 1 1 1 6:3 3 
6. UTC 3 1 1 1 7:4 3 
7-8. Fegyvergyár 3 1 1 1 6:6 3 
7-8. Wekerletélep 3 1 1 1 3:3 3 
9. Óbudai TE 3 1 1 1 5:6 3 

10. UCSE 3 1 1 1 4:5 3 
11. Zentai AK 3 — 2 t 55 2 

12. Topolya SE 3 1 — 2 5:9 2 
13. MakóiVSE 3 1 — 2 1:6 2 
14. B. Törekvés 3 _ 1 2 1:8 1 
15. Z. Danuvia 2 — — 2 2:5 —• 
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V a s á r n a p r a a V a s a s 

h í v t a m e q a SzVSE-t 

A SzVSE nagyon kapós lett az NB 
I-ben. A bajnoki mérkőzéseken elért 
jó eredményei, vasárnapi nagyváradi 
jólsikerült szereplése, amely alkalom-
mal egyenlő ellenfele volt a NAC-nak, 
ujabb meghívást eredményeztek. A 
rárikköveticező vasárnapon még min-
dig nem lesz bajnoki fordutó az NB 
I-ben a válogatott csapat északi por-
tyája miatt és az egyesületek barátsá-
gos mérkőzéseket rendeznek. Barátsá-
gos mérkőzést rendez a Vasas is, az 
NB I. osztálv jóhirü együttese és part-
nerül a SzVSÉ-t hivta meg. A SzVSE 
elfogadta a meghívást, a tárgyalások 
most folynak a feltételekre vonatko-
zólag. Ha a feltételekben meg tudnak 
egyezni, ngy vasárnap az Üllőt-uton 
megrendezendő Ferencváros—NAC ba-

Mindazon rokonok, jóbarátok 
és ismerősöknek, akik egyetlen 
drága 

Józsikánk 
temetésén virág- és koszoruado-
mányaikkal fájdalmunkat eny-
híteni igyekeztek, ezúton mon-
dunk bálás köszönetet Bánatos 
szülei: 

LÜSZTIG MARTON 6e NEJE 

rátságos mérkőzés előtt kerül sor a 
Vasas—SzVSE barátságos mérkőzésre. 
Ma dől el, hogy megy-e a SzVSE Bu-
dapestre. A megegyezés csaknem 90 
százalékig biztos, de ha mégse jönne 
létre, itthon rendez barátságos mecs-
cset a Vasutas, csak éppen azért, hogy 
mozgásban tartsa játékosait. 

A vezetők Különben elégedettek a 
csapat nagyváradi Játékával és főként 
annak őrüínek, hogy a váradi közön-
ség ls szívélyesen fogadta az együttest, 
amely rokonszenves fellépésével, sport-
szerű magatartásával, jó játékával 
egyaránt meghódította a publikumot. 
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Kocsis Imre nyerte a cserké-
szek folyamuszóbajnokságái 

A 124-es számú Sliráky cserkész-
csapat hétfőn délután rendezte meg a 
•Tiszán az idei év folyambajnoksagal. 
1200 méteres távon 23 indulóval. Az 
eredmények a következők: 1. Kocsis 
Imre, 2. Elek László, 3. Kocsis István, 
4. Nagy Mibály, 5. Hajós János. S 
Megyeri Nándor. 
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X A SzVSE futóinak készülődése * 
kassai maratoni versenyre. Vasárnap 
rendezik nwg Kassán a hagyományos-
sá vált marathoni futóversenyt, ame-
lyen a SzVSE futói már szintén ba-
gyományszerűen el szoktak indulni. A 
Vasutas inost is benevezett a klasszi-
kus versenyszámra és őt futóból álló 
csapattal készülődik a viadalra. A 
SzVSE a következő csapatot nevezte 
be: Ottruba, Csonka, Kovács, Gyetvai, 
Süvegh. A szegedi vasutas atléták 
mindig jól szerepeltek a kassai verse-
nyen, a csapatversenyt többször meg 
is nyerték. Amint értesülünk, formá-
juk most is elég jó és szép eredményt 
leliet várni tőlük. 

X A Szeged AK sportbizottságánál! 
ülése. A Szeged AK sportbizottsága 
csütörtökön este 8 órakor ülést tart 9 
Baross-étterem különhelyiségében. Ezen 
az ülésen állítják össze a Wekerlete-
lepi SE ellén játszó csapatot és más 
kérdésekben, igy a legközelebbi vá-
lasztmányi ülés meghatározásának idő-
pontjában is dönteni fog a vezetőség, 

X Ki követett el mulasztást a R»f-
fai-ügyben. A vasárnapi UTC—Zental 
AK mérkőzéssel kapcsolatban jelentet-
te a Délmagyarország, hogy Raffal 
nem vehetett részt nj egyesületének, az 
UTC-nek mérkőzésén, mert az Alföld-
Kerület szövetségi irodája nem küldte 
fel igazolását idejekorán Budapestre. 
Ezzel kapcsolatban most Vecsernvés 
Lajos kerületi főtitkártól a kö%-etko-
zökről értesülünk: Raffa! igazolását 
szeptember 2-án nvujtotta be az UTQ 
a kerülethez. Mivel Raffait először 
amatőrré kellett nyilvánítani, a főtit-
kár átadta az aktát Raffaiflak, vezet-
tesse rá a Szeged A IC vezetőségével, 
hogy mikor kapott onnan utoljára fi-
zetést. Rafai el 5s vitte az aktát, de % 
jiem vitte vissza nyomban és csak 
szeptember 8-án, Kisboldogasszony 
napján, a SzAK—Topolya mérkőzésen 
adta vissza Vecsernyés főtitkárnak. 
Ennek következtében a főtitkár csak 
pénteken tudta felküldeni az igazolást 
Budapestre, ahonnan természetszerű-
leg nem érkezhetett vissza szombaton, 
annál is inkább, mert az igazolásnak 
szerdáig be kell futni az MLSz-het 
hogy letárgyalhassák és szombatig 
visszaküldhessék. Raffai igazolása te-
hát még akkor sem érkezhetett votnr 
vissza még azon a héten, ha Vecser. 
nyés főtitkár szerdán postára adja. 
Igv tehát nem a kerületi titkárságot 
terheli a mulasztás, — éllapitják meg 
az aiszövetséghen —, hanem Raffait. 
aki elmulasztotta idejében visszaad./ 
az igdzoiás aktáját 


