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relnrentetttk a kereskedőt 
akit a széttépett szerződés miatt ficlfclcntctt 

a nemfizető üzlettel 
(A Délmaggarország munkatársától.) A múlt év 

januárjában Hódy János Kárász-uccai cipókeres-
kedő megállapodás* kötött Stern Lászlóval, hogy 
Makón bizományi raktárt létesít, amelyat Stern 
vezet Stern 1500 pengő kauciót ad Hódynak — 
;gy szólt a megállapodás — és az első transzport 
c.ipő leszállítása ntán 1000 pengőt azonnal át is 
ad. A szerződést Írásba foglalták, Hódy pedig 
egy sereg cipőt leküldött Makóra. Azonban Stern 
a kaució első részét, az 1000 pengőt nem küldte, 
mert nem volt pénze. Később se fizetett, a termi-
nusokat állandóan elodázta. Egyizben bentjárt 
Szegeden és felkereste Hódyt az üzletében. Hódy 
akkor elkérte tőle a szerződést és kettétépte az 
i r á s t Stern László polgári és büntetőuton is fel-
lépett a kereskedő ellen. 

Beperelte Hódyt egy esztendei elmaradt haszon 
megfizetése miatt, ezt a pénzt mind a három fo-
kon elvesztette. Az ügyészség a kereskedő ellen, 
a szerződés eltépése miatt magánokirathamisitás 
vétsége cimén vádat emelt. Az ügyet szerdán 
tárgyalta a törvényszék Vodoy-tanácsa. 

Hódy János előadta, hogy Stern a szerződésben 
foglalt kikötéseket nem teljesítette. Több tánu 
azt vallotta, hogy Stemek abban az időben, ami-
kor szerződést kötöt t nem is volt pénze. A bíró-
ság a kereskedőt felmentette a magánokirathamisi-
tás vétsége alól azzal az indokolással, hogy a 
szerződés Stern nem teljesítése miatt semmissé 
vált> Hódy csak egy semmis és nem egy érvényes 
okiratot tépett széiiel. 

23.000 hold földire terjed ki 
Szeged környékén a tagosítás 

Felsőtanyai gazda, akinek 9 holdas birtoka tizenkét helyen fekszik 
(A Délmagyarország munkalársálól.( A tanyá-

kon mindenfelé mostanában nagy megbeszélések 
folynak. A tagosításról tárgyalnak, a Szeged kör-
nyékén elterülő feketeföldek tulajdonosait külö-
nösen érdekli ez a kérdés, mert párholdas bir-
tokuk több darabból áll. A városi földadónyilván-
tar tó hivatal közlése szerint Szeged környékén 23 
ezer katasztrális holdra terjedne ki a tagosítás. 
Nemrégiben már megkísérelték a szegedkörnyéki 
földeken a tagosítást, de csak a statisztika össze-
állításáig jutottak el. Sok helyen maguk a gazdák 
kívánták a tagosítást, de még többen voltak olya-
nok, akik élesen szembehelyezkedtek a tervvel. 
Emiatt a tagosítás gyakorlati kivitelére nem 
került sor a környéken. 

Most a szegedkörnyéki gazdák körében ismét 
s o i szó esik a kérdésről. Kimutatás készült és eb-
ből megállapítható, hogy a városkörüli feketeföl-
deken több olyan gazda él, akinek néhány holdas 
földbirtoka 8—10 helyen terül eL Egy felsőtanyai 
gazdának kilencholdas birtoka 12 parcellából áll. 
Gróf Attila földadónyilvifttartótól a szegedi föl-
dek elosztásáról a kővetkező információt kaptuk: 

—• Főkép & szegedkörnyéki feketeföldeken van 
sok apró parcella. Ezekre feltétlen kiterjesztik a 

tagosítást, ha erre sor kerül. A homokföldeken 
is sok az apró parcella, de nem olyan nagyszám-
ban, mint a feketén. Számitásunk szerint 8000 
hold feketefö\d és 15.000 hold homokföld kerülne 
Szeged környékén tagosításra. Ennek előnyét lát-
nák a gazdák, mert most az a helyzet hogy az a 
gazda, akinek 8—10 helyen van elosztva a föld-
birtoka, idejének nagyrészét azzal tölti el, hogy 
a szétszórt parcellákat keresi fel. Van olyan gaz-
da, akinek Alsótanyán, Felsőtanyán és a Tiszán-
túl van birtoka. El lehet képzelni, mennyi időt 
vesz igénybe, míg földjeit felkeresi. 

— Az utak is sok földet vonnak el a termelés-
től. Hozzávetőleges számitásunk szerint Szeged 
környékén a taggsitás révén 460 hold földet lehet-
ne a termelés számára megmenteni. A parcellák-
hoz vezető utak, a mellettük haladó árkok és a 
hasznavehetetlenné vált mesgyék közel félezer 
holdnyi területet vonnak el a termeléstől. Egyetlen 
hátránya volna a tagosításnak, hogy elemi csapás 
esetén az egy tagban álló föld termését elverheti 
a jég, vagy tönkreteheti a szárazság, 

A földadónyilvántartó hivatal a tagosítás ke-
resztülvitelét felkészülten várja . 

költségeinek számláját. 
Városunk orvosai köréhen is bizonyára nagy 

örömmel fogadják ennek a szociális intézménynek 
a bevezetését. Lelkesedéssel érdeklődtek a beteg-
biztosítás i ránt a szegedi társadalom legszéle-
sebb rétegeiben is, mert mindenkinek az az érzése, 
hogy évtizedes súlyos hiányt pótol ez az u j akció, 
mely elsősorban városunkban lesz hivatva eldön-
teni, vájjon ugyanaz a siker fogja-e koronázni, 
rnrnt a nyugat nagy kulturcentrumaiban. 

ü vosia! e!á vetette magát 
Lábas Juci testvérhúga 
Budapest, január 16. Dr. Czeisz Lajos törvény-

széki biró felsége öngyilkossági szándékból a 
Fehérvári-uti vasúti töltésnél a budapesti sze-
mélyvonat elé vetette magát, amely hcAdlragdzol-
fa. A szerencsétlen asszony testvérhúga Lábas 
Jucinak, a tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló 
operettprimadonnának. Nővére halála óta úgy-
szólván búskomor lett Czeiszné, akinek idegrend-
szere annyira leromlott, hogy fokozottabb fel-
ügyeletre volt szüksége. Czeiszné valószínűleg pil-
lanatnyi elmezavarában követte el végzetes te t té t 

Első betörésüknél 
elfogtak 

két gengszter-leSöltet 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szege-

di ügyészség fogházába szerdán beszállítottak 
két gengszter-jelöltet: Arribórzí Lajos orosházi és 
Nyirő Pál makói fiatalembereket. A vásárhelyi 
rendőrség kedden tetten érte őket, amint egy 
vegyeskereskedést akartak kifosztani. Megállapí-
tották, hogy a két betörő a Csillag-börtönben is-
merkedett össze, ahová lopás miatt kerültek. Sza-
badulásuk után találkoztak. Ambrózi Nyirőéknél 
vendégeskedett Makón és ott főzték ki a betörések 
terveit. 

Az első lett volna a vásárhelyi .betörés, amely-
nél tettenérték őket. Vonaton utaztak Vásárhely-
re, terepszemlél tartottak és este hozzáfogtak a 
betöréshez. Elmondották, további céljuk az volt, 
hogy fegyvereket rabolnak és ezek segítségével 
dolgoznak tovább. Letartóztatták őket, 

Szeged az első magyar véresek közölt van, 
ahol bevezetik a szabad orvosválasztásén 

alapélé betegbiztosítást 
A magyar középosztálynak is lesz ezentúl betegellátása 

A nagy külföldi metropolisok után végre hoz-
zánk is elérkezett a biztosításnak egyik legújabb, 
legmodernebb ágazata: a betegbiztosítás. 

Már régóta éreztük, hogy ez a rendkívül fontos, 
szociális probléma megoldatlan, mert amíg a kisebb 
fizet sü alkalmazottak tömegeinek beegel lá tásá-
ról a kötelező állami betegbiztosítás gondoskodik, 
addig az önálló kereskedők, iparosok, magasabb 
fizetésű tisztviselők és lateinerek betegség szem-
pontjából teljesen ellátatlanok. Eddig az volt a 
helyzet, hogy a kisiparos, kereskedő és vállalkozó 
alkalmazottjaiért köteles volt megfizetni azt az 
összeget, amellyel azoknak a betegellátását bizto-
sította, viszont ő maga és családja betegség esetén 
a legnagyobb gondnak volt kitéve, hogy honnan te-
remi se elő a gyógykezeltetés költségeit. 

A külföldi példákon és tapasztalatokon okulva, 
Magyarországon a Turul-Magyar Országos Bizto-
sító Intézet rt. (Phönix) koncéra merte vállalni 
ezt a snlyos kockázatot, ennek a modern szellemű 
betegbiztosításnak a meghonosítására. A főváros-
ban megkezdett sikeres kísérletek után végre el-
Érkezét'nek látta az időt arra, hogy az ország 

J többi városainak is módot adjon, hogy ennek a 
szociális intézménynek az előnyeit élvezhesse. így 
legelsösorban városunkban kezdte meg a napok-
ban működését a Turul betegbiztosítási osztálya. 

Lényegileg a következőkből áll a betegbiztosí-
tás : 

A biztosító egy mérsékelt dlj ellenében magára 
vállalja azt a köteleze'.tsiéget, hogy a betegségből 
származó anyagi kiadásokat a félnek visszatéríti. 
A szabad orvosválasztás alapján megtéríti a biz-
tosító az orvos, szakorvos, tanár, röntgen, műté-
tek, gyógyszer, kórház és klinika, gyógyászati se-
gédeszközök, különleges gyógyeljárások és a fog-
kezelés költségeit, ezenkívül szülési és temetke-
zési segélyt is nyújt. 

A középosztály részére ezzel egy csapásra meg-
oldja a betegellátás kérdését, mert hiszen mindenki, 
aki ebben a biztosításban résztvesz, továbbra is 
privát paciens marad, azzal az orvosai kezelteti 
magát, akihez bizalma van, nem kell ambulanciára 
járni, nem kell betegség esetén előzetes betegla-
pot kitölteni és engedélyeket kérni, a lezajlott be-
tegség után nyújtja be ki-ki a gyógykezeltetés 

ajánlatunk 
ALARCOS BALRA: 

Dominó álarc, papirból 
Dominó álarc klotból 
Dominó álarc müselyemből 
10 drb szerpentin 
10 csomag confetti 
1 drb óriási papírtrombita 
1 drb török sapka papírból 

—.18 
—.38 
—.68 
—.09 
— . 1 6 
—.24 

,10 
1 drb miniatűr papir sapka —12, —.08 
1 drb miniatűr tiroli papir sapka —.14 
óriási választék minden elképzelhető mókás 

tárgyakban. 
ACÉL KORCSOLYA: 
Mágus állitható nagyságú korcsolya 

P 6.48, P 7.98 
Lápocsy „Ideál" állitható korcsolya 

P 7.98, P 9.98 
Lápocsy „Derby" korcsolya P 6.98 
Korcsolvakulcs —.14, —.24 

BóDLI: 
Gyermekródli dávosi mintájú P 2.28 
Gyermek ródli la fehér bkkfából P 3.48 
Kőrisfa ródli 1 személyes P 598 

PÁRISI NAGY ÁRUHÉZ RT. 
SZEQED, CSBKONüCS «1 KISS MCCH SOROK 

G y á s z j e l e n t é s 
Fájdalommal tudatjuk, hogy feledhe-

tetlen jó rokonunk, 
Juhász Antal 

életének 74-ik évében rövid, kinos szen-
vedés után elhunyt. Temetése folyó hó 
17-én délután 3 órakor lesz a Szent Lász-
ló ucca 15 szám alóli gyászházból. 

Az engesztelő szentmisét folyó hó 17-
én délelőtt 9 órakor a felsővárosi Mino-
rita templomban fogjuk bemutatni az 
Egek Urának. Gyászoló rokonság. 


