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— létért *• g 6órt».pi fegyházat
kapott a tolvaj cipészsegéd. Tarr János 38 éves szentesi cpészsegéd lopás
büntette miatt: került hétfőn dr. Kozma Endre törvényszéki büntető egyesbiró elé Tarr juliusban az egyik szegedi cipésztől, ahol alkalmazásban
volt, visszaélve munkaadója bizalmával, 800 pengő értékű fehér- és ágyneműt lopott. A büntetett előéletű cipészsegédet dr. Kozma Endre törvényszéki egyesbiró, mivel lopás miatt a
közelmúltban is büntetve volt, 2 évi
és 3 hónapi fegyházra itélte. Az ítélet
jogerős.
_ Szurkálás. Hétfőn déli 12 órakor
Kiss József 37 éves szentmihályteteki
lakost mellkasi szúrt sebbel, életveszélyes állapotban hoztak a menlök a
kőzkórhűzba. A támadó kiléte eddig
ismer- ' u
(nyársalta a vasvilla. Hétfőn
delelő t fél 12 óra tájban a dorozsmai
szérűskertben Jenei Mihály 55 éves
dorozsmai napszámos leesett a szalmakazalról. Jeneit a szalmakazal alján
levő vasvilla felnyársalta.
— Öngyilkossági kísérlet. Czigánv
László Lengyel-utca 16. szám alatt lakó pincér vasárnap este öngyilkossági szándékból megmérgezte
magát.
'
" A"
mentük az eszméletlen állapotban levő férfit a belgyógyászati klinikára
vitték.
— ltetorrá»«a magát. Hétfőn délután léi 4 órakor Dodó Károlyné 32
éves malommunkás neje
mészoltás
közben vigyázatlanságból
leöntötte
magát. A mentők másodfokú égési sebekkel a bőrklinikára vitték.
^r Segit<"ni akarás ürügye alatt
,-nesloptak egy eszméletlen asszonyt.
Uomoja János Szent István-tér 12. sz.
alatti lakos vasárnap éjjel békésen
aeladt át az Uj-téren feleségével. Az
asszony hirtelen rosszul lett az utcán.
A férfi segítséget hívására odaszaladt
két ismeretlen fiatalember, akiknek
támogatásával "sikerült is Homojénél
szerencsésen hazavinni. Segítés közbea
azonban a túlbuzgó fiatalemberek az
asszony 300 pengőt érő nyakláncát is
•lesegítették* a nyakáról. A rendőr-
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lekkel 7000 P-ért. — Horváth lslvau
és neje eladták Kiss József és társának a Gép-uitca 19. számú házukat 192
n. öles telekkel lő.OOO F-ért. — Makra
Isvtánnó eladta Csúcs István és ne—ooo—
jének a Papok dűlőben lévő 1216 u. öl
Az NB II. deli csoiort
földjét 1808 P-ért — Szvercsics JenőA legfelsőbb sporbirosag s
né és társa eladták Németh András
veijleges beoszíasa
és társának a Somogyitelep 1006. száelutasította az ETO ovásat
Az MLSz vasárnap ülést tartott, mú házukat 305 n. öles telekkel 2000
Budapestről jelentik: Nagy ér- amelyen elhatározták az NB II. vég- P-ért — Gál Lajos é» neje eladták
deklődés kisérte a legfelsőbb sport- leges beosztását. A déli csoport igy Hantos József és nejének a Zöldfaalakul:
utca 5. számú házukat 220 n. öles tefegyelmi bizottság
héttői
ülését,
1. Szeged AK
lekkel 12.500 P-ért. — Fodor József
amelyen tárgyalásra került a győri
2. Z. Dauuvia Budapest
eladta Makra Sándor és nejének a KáETO-nak a pimasza a Magyar Lab3. Szabadkai VAK
szonyi dűlőben lévő 1167 n. öl földjüdarugó Szövetség országos fellebb4. Ganzgyári TE Budapest
ket 1284 P-ért- — Fodor János eiadta
viteli bizottsága ismert ítélete ellen,
5. Óbecsei Bocskai SE
Makra Sándor és nejének a Tari dű6. IVekerletelepi SC
amely a Győrben lejátszott mérkőlőben lévő 637 n. 04 földjét 1000 P-ért
7. Fegyvergyári SK Budapest
L_ Sőli János és neje eladták dr.
zést a BSzKItT javára, a mérkő8. Makói VSE
Adám Gyulának a Hétvezér-utca 49.
zés két pontjával együtt
igazolta.
9. Topolyai SG
számú házukat 96 n. öles telekkel 38
Dr. Moldoványi István elnöklete
10. Bcsabai Törekvés SE
ezer P-ért. — Martos Albert és nej*
11. Ujverbászi CsE
eladták Kriska Júliának a Galambalatt hétfőn foglalkozott a győri
1.2. Hódmezővásárhelyi TYH
utca 2a. számú házukat 71 n. Qles teETO panaszával a legfelsőbb sport13. Árpad MOTE Budapest
lekkel 50.000 P-ért. _ Dr. Horváth
fegyelmi bizottság és határozatában
14. Zentai AK
Endre eladta Szanka Mihály és nejéaz ETO panaszát elutasította és a
15. Ujszegedi TC
nek a Szőregi-ut 61. számú házát 180
Magyar Labdarugó Szövetség egyes
Az NB ll.-őt négy csoportra osztot- n öles telekkel 10000 P-ért- — Tóth
bírójának, valamint az országos fel- ták. A déli csoportból
a
Pécsi József és neje eladták Sallai .Tcnőrié
lebbviteli bizottság határozatait jó- DVAC-ot és a Kaposvári RAC-ot, de és társának a Vásárhelyi-sugánif 73
ide tették az AMOTE-t- A csoport ere- szánju házukat 118 u. öles telekkel 37
váhagyta. ( M T I )
detileg
16-os volt, most 15-ös lett.
ezer P-ért. _ Batki Vince eladta Bu—oOo—
Az elnöki tanács elhatározta még. dai Lajos és nejének a Hódi erdeje
Nagy fölénnyel nyerte
hogy? a jövő évtől az NB I.-ből a négy dűlőben lévő 2 hold 1540 n. öl szánlóutolsó
csapat fog kiesni, mig a négv ját 29.000 P-ért. — Magyar-Olasz
a Vasutas az atiéfuai
csoportgyőztes — tehát a déli kerü- Bank eladta Mészáros Kálmán és nebajnokságot
letben a Szeged AK! — osztálvozó nél- jének a Makkosháza dűlőben lévő 274
n öles házhelyét 1976 P-ért. _ FekeVasárnap délelőtt bonyolították le kül kerül be az első osztályba
te Erzsébet eladta Sáfár Illés és nejéa Vasutas rendezésében a kerületi
—oqonek a Kemes-utca 2. számú házát 88
egyesületi bajnokság harmadik lorduX Evezős verscn.v Szegeden. A sze- n. öles telekkel 27.500 P-ért. _
Orr.
lóját. A küzdelemből a rendező egyegedi evezős egyletek a Magyar Or- Fialkovszkv Lászlóné eladta a Szegesület verzenyzői hatalmas fölénnyel
szágos Evezős Szövetség engedélyével di Cipcszipari Szövetkezetnek az Ilokerüllek ki győztesként. Tíz szám kömeghívásos nemzetközi evezős ver- na-utca 8 számú házát 421 n. öles tezül ötöt megnyerve és igen sok helyesenyt rendeznek augusztus 1-én, va- lekkel 43.000 P-ért. — Kócsó István
zést is elérve 129 pontot szereztek a
sárnap a Tiszán a tápéi komp felelit
többi négv egyesület versenyzőivel
Másfélévi börtön lopásért. Ve- szemben, akik együttesen 102 pontot szakaszon, amelyen az összes szegen- és neje eladták Fekete Erzsébetnek *
evezős egyesületeken kivül részt v s * Makkoserdő-sor 22, számú háznkaí
res Pa iné Rácz Viktória csongrádi értek el.
a Marosvásárhelyi Sport Egyesület, 220 n. öles telekkel 16.500 P-ért, —
háztartási alkalmazott julius elején
Az eredmények nem éppen a legmunkaadójától ruhanemüeket és pénzt jobbak, inkább gyengének mondhatók, az Újvidéki Danubius Evezős Egylet Fodor Mihálvné eladta Dóka Antal é*
és a Makói Evezős Club evezősei. társának a Béró dűlőben lévő 787 n.
lopott Hétfőn tartott ügyében tárgya- ami az erős szél rovására irható.
Ugyanezen a napon a Magyar Orszá- öl szellőjét 2754.50 P-ért. — K. k- Solást dr. Kozma Endre törvényszéki
A verseny keretében rendezték
büntető egyesbiró s Vcresné bűnössé- meg az 1000 méteres kerületi ifjúsági gos Kajak Szövetség bemutató kajak- mogyi Károly eladta a Közjóléti Szögének megállapítása utón t évi és 6 akadályversenyt is, amit szintén a versenyeket cs 10-cs indián csónakver- vetkezetnek a Tarján dűlőben lévő 16?
senyeket fog rendezni. Az igen érde- n . ölet házhelyét 3210 P-ért. _ Dobó
hónapi börtönre itélte a rovottmultu Vasutas nyert meg.
kesnek Ígérkező versenyek iránt már Jolán és társa eladták Gora Istvánné
cselédet. Veresué- az ítéletben megnyu100 m: 1. Kakuszi SzVSE 11.7. % is városszerte nagy érdeklődés nvil nak az Átok háza dűlőben lévő lhold
godott. tgy az jogerős.
Zsótér SzVSE 11.8, 3. Biros GyuAC vánul meg.
.1202 n. öl földjüket 3635 P-ért. Ozv.
— Lopások. Boros Erzsébet Boldog- 11.9.
X Egyelőre Nagy Antal vezeti a í farkas Vincéné és társai eladták Panp
asszony-sugárut 58. szám alatti lakos
Magasugrás: t. Braun GvuAC 170. Szegedi edzéseit. Mindaddig, ainig az Ferenc és nejének a Terehalom dűfeljelentést tett a rendőrségen isme- 2 Frányó SzVSE 160. 3. Kakuszi uj edző át nem veszi hivatalát, addig lőben lévő 1 hold 1154 n. öl földjüké*
retlen tettes ellen, mert a városi part- SzVSE 153.
Nagy Antal, a Szeged AK kiváló régi 33.000 P-ért. — Kispéfer Pál eladla
*ijrdőben kabinját feltörte és ellopta
400 m: 1. Varga SzVSE 52.5, 2. játékosa vezeti az edzéseket;
T.ehotav János és nejének a Szentmifürdőruháját, strn ndköpenyét és egvéh Gyuris SzVSE 55, 3. Sármánv GvuAC
X Tfjusági játékosok toborzása a hálvtelek 17 sz. házát 279 n. öles teruhaneműit. Káró 170 pengő. — Kaku- 55 7 '
Szeged AK-ban. A Szeged ÁK vezető- lekkel 5000 P-ért. _ Nikolénvt Andszi Ferenc- Szabudsajó-utca 18 szám
1500- m: 1. Ottruba SzVSE 4:29.1, 2. sége ezúton kéri azokat az ifjúsági já- rás és neje eladták Jakus Mihálynak
alatti lakos 9 csirkéjének ellopását Kocsmán SzVSE 4:36.1, 3. Tihanyi tékosokat. akik a Szeged AK színei- a Szénáskert dűlőben lévő 300 n. öles
jelentette be a rendőrségen. —. özv SzVSE 4.17.
ben kívánnak szerepelpi. hogy min- M/Mviiket 3000 P-ért.
Robiesek Ottóné Vitéz-utca U szám
Sulvlöftés: t. Kovács BMAV 12 73. den kedden, szerdán és pénteken a Szealatti lakos besurranó tolvaj ellen tett 2 Nagv GvuAC 11.75, 3. Favor SzEAK ged AK ujszegedi sporttelepén Nagy
feljelentést mert julius 24-én. mig a 11.35.
Antalnál jelentkezzenek, aki az igazokertjében foglalatoskodott, lakásából
Harmnsugrás: 1. Zsótér
SzVSE.Jásofcat elintézi. _ A magában tehel"W pengő értékű fehér- és ágyneműt 13.10, 2^ Braun GyAC 12.96, 3. Almás Léget érző ifjúsági játékosok felszere
lopott. — Joö C. József Háló-utca 7. 1 SzTK 12.52.
Budapesti értéktőzsdezárlat. Nyuj lést és rendszeres edzéseket kapnak.
srám alatti lakos azért tett ismeret1000 m ifjúsági akadálybajnokság: I«NU)jjimiii*ijiiLL*jLiiumiiii n WIMIMIIMMH.H godtan indult az üzleti hét első naplen tettes ellen feljelentést. mert ju- A Gyulán megrendezett kerületi bajján a budapesti értéktőzsde forgalma.
iius 25-én a Káföárin-utcábnn közfeke- nokság elmarad! száma: l,
Az élénk kereslet és a szórványos kíPelri
lő villamoson elemelte 150 pengő ér- SzVSE 3:13.9. kerületi ceucs. 2. Abel
nálat kevés üzletkötésre vezetett. Az
tékű zsebóráját A rendőrség a felje- SzVSE 3:14.8. 3. Marosöcs SzEAK
üzleti idő második felében valamivel
lentések alapján megindította a nyo- 3.1 t t .
a
a
^
h
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m
m
könnyebben jelentkezett az ára, a zármozást
110 m Cát: 1. Beslin SzEAK 21,5,1 Szeged város területén 19-13 julius lat változatlan. Magyar Bank és Ke_ Belehal* a késsjnrásokba. Meg- 2 Berényi SzVSE 216. 3 Sávay SzVSE 17-toA 24-ig a következő ingatlanok reskedelmi Rt 06.5, Nemzeti Bank
írta a Pétmagvarország. hogv Nvári 22 mp.
cseréllek gazdát:
432.—. Hitelbank 136.5, Pesti Hazai
László Móra-utca 11. szám alatt laké
Faragó György és társai eladták 168.25. Magyar eKnder 74.1, Szegedi
5000 méter; 1. Szilágyi
GvuAC
hentcssegcdcl szombaton délután 3 16:35.5, 2. juhász SzVSE" 16:16.8, 3. Bárdos János és neje Molnár Eszter- kenderfonó 311.75.
Vakor a mentők életveszélyes álla- Csonka SzVSE 17:17.8.
nek a Kereszt-utca l á számú házukat
Zürichi devizazártal. Páris 5.40,
eofban vttték a sebészeti klinikára ! Kalapácsr t Bakov SzEAK 33.18. 163 n. öles telekkel 17.000 P-ért.
London 1730. Newyorfe 431 , BrüszNváriit. akit sértUéset uhin nem tehe-j"2. Nádudvari GvuAC 29.30. 3. Vojnlcs K. k. Kovács Tanács Zsuzsanna elad- szel 69.25. Miláné 22.675. Madrid
>11 rögtön kihalt íratni. mélv feéssm-Fjf
ta Szabó Imre és nejének a Nvári dű- 39.75,
SzEAK 29.10.
Amszterdam 229.375, Berlin
-ásókkal teritettek le Vasárnap tért
4x400 m váltó: f. SzVSE A) 3.44 2 lőben lévő 400 n. öl- szellőjét 800 172.55. Szófia 5.375. Bukarest 2.375.
csak nár pillanatra eszméletre és ak- SzVSE B> 3:46,3, 3, SzEAK 3:57, 4. P-ért. - K. k. Szukáit Ilona és társai
A Magyar Nemzett Bank hivatalos
kor elmondotta, hogv Bozó Gvula Gö- SzVSE n 3:58. 5. GvuAC 3:58.8. 6. eladták Ágoston György és nejének a valutaárfolyamai: Szlovák kor. 11.45Wa-nten tt. szám alatt lakó hentes SzVSE D) 4:20.
Somogyitelep 49. utca 1164. számú há- 1175. lira 17 40-17.96 svájci frank
szurkálta össze. Boré* a rendőrség lePoritverteav: 1. SzVSE 129.
2 zukat 256 n. öles telekkel 1900 P-ért. 76 60 -8660. svéd bor. 7170-82.70
tartóztatta. Amint értesülünk, W á r í GvuAC 5t, a SzEAK
4 BMAV 6, _ Crzv Kóbor Józsefné eladta özv.
A budapesti terménytőzsdén a foraz elszenvedett szúrások következté- 5 SzTK 5.
Kormos Istvánnénak az Ujsomogyi- jgalom csendes volt. a bivatató? árak
ben hétfőn meghalt.
A versenyen megjelent
Kövessv tek-n 1310 számú házát 299 n. öles to-'nem változtak.
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Jenő, az OÍSK délvidéki képviselője,
A rendezés kiváló és zavartalan menelét K-erényi József, Kristván Lászió és Kakuszi Ferenc biztosították.
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