
(956. május 3. 

Ingatlanforgalom 
Szeged város területén 1936 április 25-töl május 

2-ig a kővetkező ingatlanok cseréltek gazdát: 
Tóth András és neje eladták Sch.ütz Máriának a 

Zöldfa-u. lb. számú 144 négyszögöles házhelyüket 
200 pengőért. 

Németh István eladta Nagy Józsefnénak ujsze-
gedi Rokkant-telep 7. sz. alatt lévő házát 400 négy-
szögöles telekkel 800 pengéért. 

Kohajda András és neje eladták Kobajda 
Györgynek a Röszke 483 számú házukat 369 négy-
szögöles telekkel 1200 pengőért. 

Varga Julianna eladta Ludányi Mihály és ne-
jének a Bépás-u. 21. szám alatt lévő házát 210 
négyszögöles telekkel 3200 pengőért. 

Tandari Pálné eladta Tandari János és nejének 
a Papok dűlőben lévő 200 négyszögöles szántó-
ját, 1.68 K kataszteri tiszta jövedelemmel. 100 pen-
gőért. 

Tóth Jánosné eladta Meszes Sándornak a Ba-
lástya dűlőben lévő 359 négyszögöles földjét, 1.03 
K kataszteri tiszta jövedelemmel, 60 pengőért. 

Kismaréi István eladta Vásárhelyi Lajos és 
nejének a Madarásztó dűlőben lévő 578 négyszög-
öles földjét , 8.G8 K kataszteri tiszta jövedelemmel. 
300.56 pengőért. 

Tóth Antal eladta Kiri Imrének a Madarásztó 
dűlőben lévő 239 négyszögöles szőlőjét, 11.08 K ka-
taszteri tiszta jövedelemmel, 430 pengőért. 

Dr. Lőbl Sándor eladta dr. Völgyesi Ferencnek 
a Szilléri-sugárut 42. számú házát 287 négyszög, 
öles telekkel 2350 pengőért. 

Kószó János eladta Csúcs Tamás és nejének a 
Farkas dűlőben lévő 1 hold 527 négyszögöles föld-
jét, 6.11 K kataszteri tisrtn jövedelemmel, Ü60 pen-
gőért. 

Somogyi Miklós eladta Kószó Jánosnak a Kur-
tadomb dűlőben lévő 2 hold 229 négyszögöles föld-
jét, 23.58 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 1303 
pengőért. 

özv. Tombáez Antalné eladta Kiri Andrásnak 
az Alsó-Asotthalom dűlőben lévő 2 hold 909 négy-
szögöles földjét, 38.76 K kataszteri tiszta jövede-
lemmel, 1500 pengőért. 

Ifj. Badics Istvánné és társa eladták Faggvas 
Sándor és nejének a Béró dűlőben levő 806 
négyszögöles földjüket. 8.56 K. kataszteri tiszta 
jövedelemmel, 579 pengőért. 

Ifj. Nagy Vince és társai eladták Ábrahám Il-
lés és nejének a Delelő dűlőben levő 1013 négy-
szögöles földjüket 17.09 K. kataszteri tiszta jöve-
delemmel 1316 pengőért. 

Fodor István eladta Szűcs Sándor és nejének a 
Horn a szék dűlőben lévő 1316 négyszögöles földjét 
7.74 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 300 pengő-
ért. 

Pintér Imre és társai eladták Pető Sándor és 
társainak a Kántor-ucca 5. számú házukat 166 
négyszögöles telekkel 3950 pengőért. 

Szabó János és neje eladták vitéz Tóth József 
és nejének a Bókusi feketeföldek 158a számú há- í 
zukat 30S négyszögöles telekkel 4000 pengőért. 

Tandari Anna eladta Tandari András és nejé-
nek a Kancsal dűlőben lévő 517 négyszögöl föld-
jét. 1.95 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 280 pen-
gőért. 

Savanya Jánosné eladta Savanya András és ne-
jének a Bóma-Kálvárta-Jerikó dűlőben lévő 96 
négyszögöles szántóját. 1.62 K kataszteri tiszta jö-
vedelemmel, 100 pengőért. 

Selymes Sándor és neje eladták Dobóczki Anná-
nak a Terehalom dűlőben lévő 1 hold 991 négy-
szögöles szántójukat, 43.72 K kataszteri tiszta jö-
vedelemmel. 3014.45 pengőért. 

Badics Jánosné eladta Szekeres Istvánnénaik a 
Béró dűlőben lévő 598 négyszögöles földjét. 892 
K kataszteri tiszta jövedelemmel. 500 pengőért. 

üzletét május hó eleién a volt Hangya helyiségé 
be, régebben Alsofanya-feoltba helyezi át 
T i s s a La jos kőrút 45 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
ponti választmány által kiküldött albizottsá-
gok, amelyek a jövő évi választók névjegy-
zéktervezetét és az ellene benyújtott panaszo-
kat vizsgálták felül, most fejezték be munká-
jukat és annak eredményéről jelentést tettek 
a központi választmány elnökségének. A fő-
jegyzői hivatal a jelentés alapján összeállítot-
ta a szegedi választók jövő évi ideiglenes név-
jegyzékét, amely legközelebb ismét a központi 
választmány elé kerül, majd közszemlére te-
szik ki, hogy azután az eliene beérkező pana-
szokkal együtt fölterjesszék a közigazgatási bí-
rósághoz. 

Az ideiglenes névjegyzék szerint 1937-ben a 
szegedi választók száma 46.103 lesz mindössze, 
1123-mal több, mint amennyi az idén volt. Ke-
rületenkint a következőképpen alakult a hely-
zet: 

Az I. választókerületben 1936-ban t3.49S 

volt a választók száma, a jövő évben 12.459 
lesz, ebben a kerületben tehát a választók szá-
ma 1139-cel csökken. 

A II. kerületben az idén 11.752 a választók 
száma, jövőre 369-cel több, 12.121 lesz. 

A III. kerületben 19.630 a választók száma, 
jövőre 1893-mal több, 21.523 lesz az ideiglenes 
névjegyzék szerint. 

A választók száma tehát az első kerületben, 
a belvárosban csökken, egyes külvárosrészek-
ben cs a tanyai körzetekben emelkedett. 

A központi választmány szombaton délben 
tartott ülést és elfogadta a bizottságok által 
összeállitott idieig'leines névjegyzéket. A név-
jegyzék most közszemlére kerül. Május 14-tő 
junius 15-ig lesz közszemlén a főjegyzői hiva-
talban, ahol minden nap. ünnepnapokon is, 
reggel nyolc és délután tizenkét óra között me>: 
tekinthető. 

D C L M A G Y A R O R S Z A G M 
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ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA, 
Telefon 19—82. Szeged, Dugonics-tér 11. 

A legokosabbat akarod cselekedni? 
Biztosan akarsz a nyeregben ülni? 

Válaszd az 

EMERGE 
ke rékpá re j t i m i t 
hiszen eddig is a leghívebben wolgáK, 

Az E M E R 6 É kerékpárgumi hét fajtája áll 
a rendelkezésedre. Még a legolcsóbb is 
tökéletes. 

Vigyázz! EMERGÉ védjegy = EMERGE minőség! 

M Igazolóválasztmánij megsemmisítette 
az esküdt városatya mandátumát 

CA Délmagyarország munkatársától.) Az 
igazolóválasztmány szombaton délben tár-
gyalta Ábrahám Ferenc tanyai esküdt, tör-
vényhatósági bizottsági tag ellen beje-
ler.ictt kizárási indítványt. Az indítványt ar-
ra alapították, hogy Ábrahám Ferenc, mint es-
küdt, negyedévenkint meghatározott összegű 
tiszteletdijat kap és vesz föl a város pénztá-
rából. ami a törvény ezerint kizárási okot ké-
pez. 

Az igazolóválasztmány, az ügyben már 
• jbbször tartott tárgyalást. Legutóbb szük-

ségesnek tartotta Ábrahám Ferenc meghallga-
tását is. Ábrahám meghallgatása során elis-
merte, hogy negyedévenkint huszonhét pengő 
tiszteletdijat kap a váróitól, mint tanyai es-
küdt. 

Szombati ülésén az igazolóválasztmáyy 
megállapította, hogy Ábrahám esetében fenn-
forog a kizárási ok, ezért városa,t<yaí mandá-
tumát megsemmisítette. A határozat ellen 
Ábrahám a közigazgatási bírósághoz fordul-
hat panasszal. 

K Ö L T Ö Z K Ö D I K ? 
Cserélje ki csilláriát a „Meteor" csillárgyárban. 
4 l á n g ú e b é d l ő c s l l l á r 17 .-
V l l l a m o s v a s a l ó 3 é v i J ó t á l l á s s a l . . 6 . 9 0 
A Budapes t Nemzetközi Vásár csilláru)donságaf megérkeztek! 
Részlet. 17 Unió könyyecskék érvényesek. ! Csere. 

METEOR CSILLARGYAR R.T. 
Szegedi fiók Kárász u. 11. Telefon 33—76. 

46.103 választó 
Elkészüli az ideiglenes névjegyzék 

4 belvárosban ezerrel csökkeni a választók száma 


