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170,000 pengős ajánlatot 
kapott a város a Kiss-nccai 
volt Tóth Péter házra 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes, 
házvételi ajánlatot kapott a napokban a város. 
Fdkcte József, a Hangja Szövetkezet szeged vidéki 
fiókjainak ügyvezető igazgatója ajánlatot lett a 
várvjs hatóságának a Kiss-ucca i . szára alatti, 
volt Tóth Péter-féle ház megvételére. A házért 
170.000 pengői ajánl fel. Az ügyvezető igazgató 
hajlandó készpénzben kifizetni a ház vételárát. 
A városházán igen komolyan foglalkoznak azzal, 
hogy eladják az ingatlant, de az ár tekintetében 
még van némi eltérés a város és a vevő között. 

Az 1934. évi zárszámadás a volt Tóth Péter-féle 
házat 175.000 pengőre értélteli. A városházán 
azt állítják, hogy ez az értékelés nem egészen 
reális, az ingatlan sokkal többet ér, mert általános 
szokás az, hogy az ingatlanokat kevesebbre érté-
kelik a vagyonleltárban, nehogy esetleges érték-
csökkenés eseten valamilyen csalódás érje a várost 
a vagyonleltár összeállításánál. Már évek óta 
175.000 pengős értékkel szerepel a vagyonkimu-
tatásban ez a ház, amely meglehetős jövedelmező 
is, mert lakások és üzlethelyiségek vannak benne. 
Különösen értékessé teszi az aránylag nem nagy 

kiterjedésű objektumot, hogy a Betváros kellős 
közepén fékszik, az üzleti forgalom középjnnt-
jában. 

Most a vételi ajánlat folytán rövidesen érdem-
leges tárgyalás kezdődik az ingatlaneladásról. 
Hir szerint a város hatósága az ajánlatot reális-
nak tartja ós hajlandó is eladni a volt Tóth 
Péter-féle házat. Éhhez természetesen a közgyűlés 
beleegyezése is szükséges. A közgyűlési tagok egy-
lészének az az álláspontja, hogy elég gondot je-
lent a 264 városi ház gondozása ós karbantartása, 
a Kiss-uccai ház eladásáról tehát érdemlegesen 
kell tárgyalni és a vételárat esetleg fontosabb 
beruházásokra lehetne fordítani. 

Beszéltünk a házvételi ajánlatról Fekete József-
fel, a Hangya szegedvidéki fiókjainak ügyvezető 
igazgatójával, aki kijelentette, hogy a tlangya 
Szövetkezetnek semmi köze a házvételi ajánlathoz, 
azt saját személyében tette meg. Az igazgató még 
nem kapott értesítést a város hatóságától, hogy 
tárgyalnak-e az ajánlatáról, de bi/.ik abban, hogv 
hamarosan megtörténik az érdekes ingatlancsere 

Adósságmentesek a szőregi földek 
Ahol jól k használták a gazda védelmi rendeletet — Szőreg 

iparosodik és lassankint egybeépül Szegeddel 

(A Délmagyarország munkatársától.) A háború 
utáni Szeged telepeinek elhagyatott házacskái el-
húzódnak a vasúti töltés árnyékában és beleful-
ladnak a porba, amelyet az autóbusz kever föl. 
Az országúton elmaradnak a kilométerek, de a 
házak nem fogynak. Egyszer csak Toron tál megye 
színeire festett oszlop áll szemben és az oszlopon 
tábla: Szőreg. Az oszlop után ujra házak sora-
koznak és ha az ember nem olvasná, hogy ki-
lépett Szeged területéről, azt hinné, hogy még 
most is a végtelenbe kígyózó telepi kertek kö-
zött jár. 

Szóregen tovább fut az országút ós vagy jó 
két kilométeren húzódik a község főuccája, amely 
a községházától a Rónay-nccA uevét viseli. Em-
berek jönnek-mennek. Napégette, gondterhes ar-
cok, a föld embereinek terhével vállukon ós a 
gazdasági lehetetlenülésnek a keresztjével a vál-
lukon. Előttünk megy egy asszony. Felnéz egy 
házra. A kapu fölött cégtábla. Szerény, nem hi-
valkodó, mert faluhelyen nem jó reklám — a 
jó reklám. Szőregi Bank és Kereskedelmi Rt. 
Egyetlen bank a községben, itt bonyolódik le a 
4400 lakosú helység minden pénzügyi művelete. 

Piukovics Sándor igazgató szivesen elmondja 
Szőreg közgazdasági topográfiáját. 

— Sajnos, itt is rosszul megy az embereknek. 
A legjobb gazdák is súlyos gondokkal küzdenek, 
mert a termés rossz volt, az aszály pedig ujabb 
csapást ígér. Gyenge-közepes volt a gabona ter-
mése, a burgonya és a tengeri pedig elpusztul 
a szárazságban. 

— Mégis, elismeréssel kell mondani, a guzda-
adósdk szinte erejükön felül fizettek, törlesz-
tettek. Ma már alig van lényeges Hier a gazda-
védelmi rendelet idejében túlterhelt kisgazda föl-
deken. Valami csodálatos takarékossággal, tisz-
teletreméltó önmegtartóztatással, gazdáink loiör-
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Napernyők olcsó árban. 

lesziették adósságukat. Hogy tehermentes legyen 
ingatlanuk, inkább minden más bevásárlástól, be-
fektetéstől tekintettek el. 

— Lehet mondani, hogy a védettséggel anya-
gilag rendbejöttök a szőregi gazdák és most már 
csdk néhány jó termésre volna szükség, hogy a 
kívánatos tőkeképződés megkezdődhessék. 

— Az építkezés elenyésző, a közmunka semmi. 
Pedig szivesen építenének uj lakóházakat, tanyá-
kat. A község most furat négy uj ártézikutat a víz-
ellátás biztosítására. Ezzel a jó ivóvíz sem fog 
hiányozni a községből. 

— Sokat enyhített a munkanélküliségen az itt 
létesült Kátránygyár és Kőolaj finomító Rt., amely 
állandóan 30—40 embert foglalkoztat. A hires 
szőregi tégla- és cserépipar is sok embernek ad 
kenyeret, azonkívül a Farkas-féle gőzmalom is 
10 embert foglalkoztat. Három téglagyár közül 
kettő van üzemben és pedig jól foglalkoztatva. 
Az egyik a Szeged-Csongrád] Takarékpénz táró 
(árverésen szakadt a nyaltába), ahol We.il Emil 
elsőrendű szakember vezetésével valóságos kon-
junktúra támadt fel. A csengő, croes szőregi 
tégla keresett építési anyag, a cserép pedig min-
den mennyiségben eladható. Jól prosperál a 
Schneider és Társa-féle téglaégető üzem, a har-
madik ellenben, a Szojkó-féle, le van állítva, 
mert tulajdonosa Jugoszláviába optált. 

— Szóvá kell tenni a nehéz értékesítési vi-
szonyokat, amelyek egyre nagyobb gondot okoz-
nak. Szőreg piaca Szeged, de igen magas híd-
vám és köívzeluám zárja el a szőregi termelőt 
Szegedtől. Feltétlenül tenni kellene c téren va-
lamit. A szegődi piac és a szőregi termelők nem 
élhetnek egymás nélkül, tehát miért nehezítik 
meg az összedolgozást, az együttműködést a hid-
vám-háboruval. A hidrám miatt sdkszáz kocsi 
elmarad a szegedi piacról és a pénztelen termelő 
a batyuzó kofáknalz rdji et ón,fát, vatrv elmegv 
távolabbi helyekre, ahol nem kell a drága vámot 
fizetni. Mi tudjuk, hogv Szeged erdeke, min , 
a hidráin megszüntetés-, "uagy mérsii'c'áse ég csak 
azou csodálkozunk, hogy Szeged nem tudja ezt 
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Augusztus havi 
jubileumi slágerünk! 
OuplaerOS sötétzöld lekváros és uborkás-

üvegek: 
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3 , 2 L . . . . . . . , —.90 
2 , 3 L - . % 
1 * 8 \J * 1.28 
1 10 Í J 1.58 

Most vegye meg uborkás'tvegét, mert iiven 

olcsó árban még nem volt nveir. 

Fenti árak csak augusztus hónapban érvényesek 

Teleion 17—82. Alapítva OOV 
Szeged, Tisza Lajos krt. 58 

Vérhasjárvány 
Vásárhelyen 

(A Délmar/yarország munkatársától. Hódmező-
vásárhelyen hónapok óta veszedelmes vérhasjár-
vány pusztít. Eddig igen sok megbetegedést je-
,'entettek be a tiszti főorvosi hivatalban és öl 
halátesetet is. . A tiszti főorvosi hivatal a leg-
messzebbmenő óvóintézkedéseket léptelte életi*' 
Naponta végigrazziázzák a piacokat ós elkoboz-
zák a romlott és éretlen gyümölcsöket. Egyetlen 
napon több mázsa gyümölcsöt semmisítenek meg 
az ellenőrök. Ezenkívül egészségügyi vizsgálatra 
rendeltek be a kerületi orvosokhoz mintegy ezer 
pincért, kiszolgálót, élelmiszerszakinában alkalma-
zott egyént, inert a tífusz fellépésétől is tartanak, 
bár étidig egyetlen ilyen megbetegedést sem je-
lentettek. 

U T O R szabadtéri játé-
kok idejére 

mérsékelt 
á r a k b a n 
Píendrényi Géaa éa TM 

flszia'osmes erek Bútorcsarnoka, 
Tel. 19-82 Szeged, Dugonics tér 11 

agyonlőtte magát 
egy szerelmes honvéd 
(A Délmagyarország munkatársától..) Péntek-

ről szombatra virradó éjszakán öngyilkosság tör-
tént a Mars-téri gyalogsági laktanyában. Szentner 
Gyula 23 esztendős honvédgyalogos szolgálati fe.'v 
vérével nimfára lőtt. A golyó fejéin' fúródott 
és életveszélyes sérülést ejtett rajta. A lövés za 
jára elősiető katonák értesítették a mentőket, akik 
azután a szerencsétlen fiatal katonát beszállítot-
ták a k6z rendészeti kórházba. Segíteni azonban 
nem lehetett rajta, még mielőtt a műtétei elvé-
gezhették volna, meghalt. Saenlner civillwn pék 
segéd volt és a Vasasszentpéter-ucca 20. szám 
alatt lakott. Búcsúlevelet nem hagyott hátra és 
igy nem tudják, hogy miért vált meg az élettől. 
Társai szerint szerelmes volt a fiatal katona, sze-
relme azonban reménytelen volt. Az ügybon a ka-
tonai hatéiságok megindították a vizsgálatot. 

H i f i ! ! c i i i m HiszíiínjeH. 
arcvizek, krémek, olajok, púderek 
Szeplő elHni fényvédő szerek. 

Dr.ReiferOszkárné kozmetikai intezete 
Szeged, Dusronics-tér 1U I. em. Te-
lefon 26-02. Arcápolás. Szánséeh' 
bák. szemölcsök, szőrszálak vfsrle 
sres eltávolítása Fénykezelés. 
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