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— Elitéit árdrágítók. Erő . Istváá-
né Balázs Mária 52 éves Párisi-kórut 
9. móoj alatt lakó ét kezdés és Kotogáu 
f lóta dömsszéki gazdálkodóaö moR év 
kafáésönya óta a tej literjét 60-80 
(illírért árusították az étkezdébe járó 
Vendégek körében, akik a reggeli órák-
bá« sorba álltak a tejért Húsvét »tán 
a tej literjéén 1 pengőt kértek és kap-
ták. Szerdán délotán tartott ügyükben 
főtárgyalás! dr. Szarvas János tör-
vényszéki tanácselnök, nzsorabifó és 
folytatólagosan elkövetett árdrágító 
visszaélés vétsége miatt Kotogán Ilo-
nát 4 hónapé fogházra és 2000 pengő 
pénzbüntetésre, Erős Istvánnél pedig 
3 hónapi fogházra itélte. Az Ítélet el-
len a vádlottak és Védőik fellebbezést 
jelentettek be. — Kálmán József né 
Barna Mária 42 éves kecskéstelepi la-
kos, fákereskedő neje a fa mázsáját 
Kálvária-utca tó. szám alatti fakeres-
kedéséhefi a maximális fi pengő 40 fil-
léres ár helyetf 1 pengőért adta t)r. 
Szarvas János törvényszéki uzsOra-
biró szerdám árdrágító visszaélés vét-
sége miatf 4 hónapi fogházra ítélte és 
éf nem kobozható ártr megtérítése Cí-
mén pengfi 24 fillér megfizetésére 
kötelezte. Az Ítélet ellen Kálmán .Tó-
zsefné és ügwédie fellebbezést jelen 
tett bé. — Tombóns István 52 éVés 
físerzv Wihálv-ntea 12. szám alaftl ló-
mésZárős jfUnlns folyamán lóhúst drá-
gított. Dr Szarvas János törvényszéki 
tizsórabiró ezért szerdán iogerflsen 200 
pengd pénzbüntetésre Itélfe. 

— A láM« ta heybvnhagyU Fried 
Simon börtönbüntetését. Megírta a 
bölmagyarország, högy Fried Simon 
53 étre. Szentháromság-utca 4. szám 
alatti kereskedelmi utazó február 
13-án Mail inger György bórbélyüzie 
tében borotválkozás közben politikai 
vita közben olyan kijelentéseket tet|, 
amelyeik miatt honvédelem elleni iz-
gatásért eljárás indult ellene. A sze-
gedi törvényszék Friedet fi hónapi 
börtönre itélte Fried éa védője az íté-
let ellen fellebbezést jelentették be, 
így került ügye szerdán a tábla Cnrry-
tanáösa elé. A tábla mérlegelve a 
büntettet, helyesnek találta az elsőfo-
kú bíróság Által kiszabott büntetést 
ós ázt helybenhagyta. Az Ítélet elten 
Fried és védftjó semmisségi panaszt 
jelentett be. 

— A Magyar Csillag július l-l szá-
mának élén Illés Endre Móricz Zsig 
mondröl Ir egy Leányfalun töltött 
nap emlékei és Németh László Mórlcz-
könyve kapcsán. Illyés Gyula Verses 
útinaplójában tizenöt nj versét adja 
Halász Gábor Shakespeare — Borról 
sorra elmein ir tanulmányt a magyar 
Shakespeare nj sajtó alá" rendezésének 
alkalmából, Elbeszélést Nagy István-
tól, versef Szemlér Ferenctől és Pi-
linszky Jánostól közöl a folyóirat, 
melynek további tartalmából ki kell 
még emelnünk Kovács Imre cikkét — 
egy gyomai lakodalom körül számol 
be az ottani népi életről, fts. Szabó 
László naplójegyzeteit és bírálatát Má-
rta Sándor ttj könyvéről, Szabó Zoltán 
iróí arcképét Tamási Áronról, Far-
kas Zoltán méltatását a 70 érte Beefc 
ö . Fülöpről, Thurző Gábor, Országi) 
László, Rónav Gvőrgy, Szerb Antal és 
Szolnoki István kőnWkritikáit. A gaz. 
'dag szám éra S pengő, negyedévi elő-
fizetési dij l t pengő Kiadóhivatal Bu-
dapest V.. Vilmos császár-uf 34. 

— Hathónap! börtön lopásért. Ba-
logh Ilona 20 éves makói lakos, aki 
Szegeden dr. Darvas Károly ügyvéd-
nél volt alkalmazva Cselédként, január 
ifi-án ellopott munkaadójától egy fér-
fiinget. A mult év szeptemberében pe-
dig a városi kökórházból emelt el pár-
na- és dunnahuzatokat. Ügyében ma 
tartott tárgyalást dr. Kozma Endre 
törvényszéki büntető egyesbiró és lo-
pás büntette miau jog«röses i h ó u p i 
bortépre ítélte, ' 

Nagy napja volt kedden Szeged te-
niszsportjának. A Szegedi Tenisz Club, 
amalybeD nagyszerű lendületet vett a 
versenyélet, a magyar teöíszsport há-
om kiválóságát, Asbótb József örö-
(ős bajnokot, dr. Mayer Sándori és 
!'ornyai Józsefet látta vendégül. A 

BBTE három kiváló játékosa kedden 
délután bemutatómérkőzéseket játszott 
az SzTE újszeged! pályáján. A kivéte-
les alkalomra mintegy 300 főnyi kö-
zönség gyűlt össze és sokat tapsolt a 
tenisz-sztárok játékának, főleg Asbólh-
nak, aki pompás ütéseivel, szellemes, 
(Hetes játékával valósággal elkápráz-
tatta a nézőket 

S P O R T 
Nagy közönség tapsolt Uíszegeden 

Asbóthék pompás játékának 
Először Tornyai játszott bemutatót 

Dóczy Lászlóval, ezt Tornyai nyerte 
6:3, 6:4 arányban. Ezután következett 
az Asbóth—Mayer bemutató az örökös 
bajnok 6:4, 6:4 arányú győzelmével. 

A Tornyai-Mandics Szmilya—Dóczy 
Jenő-Lafleur Piroska vegyespáros 
6:1 arányban Tornyaiék javára dőlt el. 

Rendkívül élvezetes játékot nyúj-
tott az Asbóth-Dóczy Jenő—dr. Mayef-
Tornyai férfipáros, amelyet Asbóthék 
nyertek 2:6, 6:3, 6:4-re. 

A verseny kitűnő megrendezéséért 
Kercnyi Józsefet és Dóczy Lászlót il-
leti elismerés. 

SzUE—Ceglédi MOVfc 12:0 (4:0) 
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Péter-Pál napján játszotta le a 
SzUE első bajnoki vizilabdamérkőzé-
sél Cegléden. A meccset a honi pályán 
átszó csapat ellen 12:0 arányban 
nyerte meg. A szegedi csapat felállítá-
sa a következő volt: Teiiesz — Sza-
•iszló, Lacza — Kiss — Balugyánszky, 
Borbély. Tombácz. 

Az első félidőben már a szegedi 
csapat fölénye domboi odott ki. A hi-
deg időtői úgyszólván dermedt csapat 
azonban fölényét nem használta ki 
annyira, amennyire lehetett volna. 
Végeredményben az első félidő 4:0-ra 
végződött a szegedi csapat javára. A 
második félidőben bontakozott kj a 
szegedi együttes jóval nagyobb tudása 
és rutinja. A szegedi csapatban min-
denki kitűnően végezte munkáját, amit 
az eredmény te bizonyít A gólokon 
Szamszlo, Kiss, Balugyánszky, Bor-
bély és Tombácz osztozkodtak. A sze-
gedi együttes legközelebbi és legkomo-
lyabb mérkőzése hazai pályán, Szege-
den, julius 4-én, vasárnap lesz, a szol-
noklakkal szemben. A szegedi csapat 
ceglédi győzelme után a hazai győze-
lem biztosra vehető. 

Itt emiitjük meg, hogy a vasárnap 
Budapesten rendezett VVMTK verse-
nyen Szegedről résztvett L i 11 o m e 
f i t ky, aki a 200 méteres ifi hölgy 
mellúszásban 3:27-tel második lett a 
3;18-at uszó Kiilermann mögött 

Ugyanakkor B a k a c s i Gyula, a 
SzUE 15 éves meJluszöja 3:10-et úszott 
200 m ifj. mellen. Evvel az idővel har-
madik helyezést ért el. Bakacsi a most 
felfejlődő egészen fiatal uszógárd&t 
képviseli, belőle és társaiból már az 
Idén vagy jövőre, országos viszony-
latban is számottevő versenyzőket le-
het nevelni, 
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A BBTE nagy fölénnyel 
nyárt* meg a kosárlabda 

villámtornát 
A budapesti kosárlabdázók kedden 

délelőtt villámtornán való részvétei-
lel fejezték be szegedi szereplésüket. 
A villámtorna eredménye a férficsapa-
tok nál: 1. BBTE 4 pont, X Sz lK 
2 pont, A SzVSE 0 pont. A női csapa-
toknál 1. BBTE 4 pont, 2. SzVSE 2 
pont, 3. SzTK 0 pont. 

Részerdmények a hölgyeknél: 
BBTE—SzTK 28:3 (11:0), kosárdobók: 
Körmendyné h, Gombor 11, Czupra 10. 
Fehér 2, illetve Halász 2, Újvári 1; 
BBTE-—SzVSE 15:4 (6:2), kosárdobók 
Gombor 9, Jankó, Czupra, Oltványi 
2, illetve Szóosi 2, Szűcs 2; SíVSE— 
Baross-SzTK 10:1 (4:0). kosárdobók: 
Szűcs fi, Kóváés 2L illetve Ujváry 
Részeredmények a férfiaknál: BBTB--
SzTK 20:10 (15:8), kosárdobók: Szo-
tyori 7, Zsabka 4. Uracs 3, Nova-
kovszky. Somogyi, Csányi 2—2, illetve 
Száraz'6. Makbu'lt, Rácz 2-2, BBTE— 
SzVSE 27:7 (20:2), kosátdobók Szo-
tyőri lö, NovakóvsÍBky 6. Zsabka. Uracs 

4—4, Somogyi 2, Molnár 1', illetve 
Koczka, Domonkos 3—3, Szobó 1; 
SzTK—SzVSE 10:9 (7:2), kosárdobók: 
Makhult 4, Rácz I. 4, Tima 2, illetve 
Terbe, Kovács, Szabó, Domonkos 2—2, 
Koczka. 

A hétfőn este megrendezett mérkő-
zések eredményei: BBTE—SzVSE női 
00:8 (22:6), kosárdobók: Gombor 26, 
Czupra 12, Körmendyné 8, Fehér 4, il-
letve Szűcs 7, Papp I. 1; BBTE—SzVSE 
férfi 38:19 (19:8), kosárdobók Nova-
kovszky 15. Somogyi 6, Aradczky 4, 
Zsabka 4, Molnár 4. Csányi 3, Uracs 2, 
Illetve Acs 4. Koczka 5, Szabó 4.'Ko-
vács 4, Domonkos 1, Terbe L 
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Az UTC asztalitenisz csapata 
megnyert* az országos 
vidéki csapatversenyt 

Mint jelentettük, szombaton és 

vasárnap rendezték még Csepelen az 

évad utolsó, egyben legnagyobb asz-

talitenisz versenyét. A JaCobi ver-

seny keretein belül került lebonyo-

lításra az országos vidéki csapat-

bajnokság és az országos bajnokság 

(bndapesti csapatok is indultak eb 

ben a számban). 

A vidéki bajnokság döntőjét a 

Magyar Kender-UTC Péterfi—Far-

kas—Pákáski—Kristóf összeállítású 

csapata az Ózdi VKE-vel játszotta 

és 9:0 arányú főlényes győzelmet 

aratott Észak bajnokcsapata éllen. 

A mérkőzések közül Péterfi 3, F a r 

kas, Pákáski és Kristóf 2—2 győzel-

met aratott. 

Az országos csapatversenyen 

(pesti csapatokkal) az UTC csapata 

a 3-ík helyen végzett. Ebben a baj-

nokságban az Érsekújvári Ciktát 

kapták ellenfelül. Az érsektíjváriak 

feldták a mérkőzést a lelkes njsze-

gediekkel szemben. 

Az UTC asztali teniszezői ismét 

kitettek maglikért, a vártnál Is 

jr.bb szereplésükkel, hlszén nem kis 

delog Budapesten bajnokságot 

nyornL 
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A Szegődi Tenisz Club 
éljátékosai Ko ozsvárolt 

szerepelnek 
A Szegedi TC bárom kiváló ver-

senyzője: dr. Öláhné, Gaál Éva és 

Orosz Sándor a dicsőséges mára-

marosszlgeti országos vidéki ver 

senyről közvetlenül Kolozsvárra 

utazott, hogy résztvehessenek jutiu 

2—4-ig megrendezésre kerülő Ko-

lozsvár bajnokságain. A válogatóit 

játékosokon kivül Mandlcs Szmilytl 

és Dóczy László is elutaztak Ko-

lozsvárra. 

A kitűnően felkészült SzTC-ver-

seuyzők kolozsvári esélyeihez nem 

tudunk hozzászolni, mert a pesti 

élgárdából sokan indulnak. Remél-

jük. hogy A nagy konkurrencia el-

lenére sem jönnek haza győzelem 

nélkül. 

A Budapesti Postás Sport Egye-

setílet jú l ius 4—11-ig rendezi az or-

szágos II. osztályú bajnokságot, 

melyre Szegedről Gaál Évát és Dó-

öüy Lászlót meghívta. A verseny 

tartama alatt a két esélyes szegcdi 

versenyző összes költségeit a ren-

dező egyesület fedezi. Gaál Éva H 

Dóczy László Kolozsvárról utaznak 

a budapesti versenyre, hogy 8z" 

godnek dicsőséget szerezzenek. 
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X HASI!—Zomborí MÁV 5:2 (0:0) 
Szép játékkal, megérdemelten győzlek 
a honvédaltisztek a zombori barátsá-
gos mérkőzésen. Góllövők: Maleczki 
(2), Kösa, Kollár, Fehér. 

X A szegedi villanyszerelők 
pata vasárnap Magyarkanizsán ven-
dégszerepelt. Szép játék után 1:6 
aránvbnn győzött. Góllövö: Ábrahám, 

X Dombovári VSE-SzV8É 4:2 (3:1). 

Kedden délelőtt a Vasutas-stadionban 

Zárt ajtók mögött tartották meg a 

Dombovári VSE—SzVSE vasutasbaj-

noki mérkőzést A SzVSE előző este 

érkezett haza Győrből és nem akarta 

ujabb nehéz játékkal terhelni játéko-

sait, ezért csak az játszolt, aki önként 

jelentkezett. A második és harmadik-, 

vonalbeli játékosokból álló együttes 

vereséget szenvedett. 

X Délmagyarország súlyemelő haj-
noksága. Vasárnap Kecskeméten ren-
dezték meg az ezévi kerületi súly-
emelő bajnokságokat A kerületi ver-
senyzőkön kivül, részt vettek a H«da» 
pesti vasutasok versenyzői is. 6* al-
kalommal tizedszer került megrende-
zésre a kerületi bajnokság. Farkas 
István, a SzVSE kiváló sulyefnélöjé 
mind a tiz esetben győztesen került 
ki a bajnoki küzdelemből. Utána leg-
eredményesebben Papp István szere-
pelt aki hét ízben nyert kerületi baj-
nokságot Részletes eredménvek: Pe 
helvsnly: 1 Farkas János Kecskémét 
210 kg. 2. Zalai (Bp.) 192, 3. Huszár 
(Kistelek) Könnvüsuly: 1. G, Szabó 
tSzVSE) 245. 2. Siklósi (Szentes) 205, 
3 Adonvi (Kecskemét). Középsúly: 1 
Papp István fSzVSÉ> 202. 2. Gedő (Bp.) 
260. 3. Hnlml fSzVSFá 205 kg. Félne-
hézsúly: 1. Nagvnfil (Bp> 265. 2. üst-
ga (Szentes), 3. Faragó (SzVSE) Ne-
hézsúly: 1. Farkas István (SráSF 
302. 2. Sárkőzi (Bp.) 225, 3. Márta 
(Szentesi 220 ka. 

fizv. ÖrSnbávm tzMóTné. szŰl-

Khmer Janim, úgy a maga. 

miút. sógornői, sógorai és ró 

fconaf nevében fájdalomtól 

megtöri szfwel tudatja, hogy 

forrón szeretett élettársa 

Grűnbaum Izidor 
Hosszú, türelemmel elviselt be-

tegség után életének 71-ik. 

Holdóe Házasságának 43-lk évé-

ben. életük' virágzásában ét-

hunyt gyermekeit követve,, 

őrök pihenőre tért. 

Drága Halottunkat júl ius 1-éii. 

ösíitörtök délelőtt fél 10 óra-

kor Hélvezzíik nyugalomra. 

Szeged. 1143. jüliils 1. 


