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Ingatlanforgalom 
Szqged \áros teriilelén július hó i8—25-ig 

• következő ingatlanok cseréltek gazdát:. 
Ábrahám István és neje eladták Bakacsi Gyula 

és nejének a Füzes-ucca 14. és Daru-ucca 13. 
sz. házukat 123 négyszögöles telekkel 2290 pen-
gőért. 

Özv. tíérczy Lajosné ós társa eladták idb. Bódi 
Lajos és nejének a Kistel«ki-ucca 2. és Puskáá-
ucca 27. sz. házukat 308 négyszögöléé telekkel 
3800 pengőért. 

Sebők Andrásié eladta Börcsök György és 
nejéinek a Lengyel dűlőben lévő 1 hold 255 
négyszögöles földjét, 5.48 K kataszteri tiszta 
jövedelemmel, 600 pengőért. 

Takács Mihályné eladta Cseh József és nejé-
nek a Gajgonya dűlőben lévő 1336 négyszög-
öles földjét, 13 42 K kataszteri tiszta jövedelemi 
mel 965 pengőért. 

Kovács Mihály és tár.««! eiadla . Csorba. And-
rásnénak a Liget-ucca 12. sz. házukat 268 négy-
szögöles telekkel és kerttel, —-95 K kataszteri 
tiszta jövedelemmel, 2350 pengőért. 

Tanács Bédáné és társai eladták Kószó Vince 
eb nejének a Delelő dűlőben lévő 1 ho]d ló"? 
négyszögöles szántójukul, 29.8? K kataszteri tisz-
ta jövedelemmel, 2120.40 pengőért. 

Bozsnvai Nándorné eladta Lippai Istvánnak 
9 Domaszék dűlőben lévő 847 nég}"S7ögöl<̂  szőlő-
jét, 9 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 200 
pengőért. 

Simon Jójárt Ferencné eladta Márki Ger-
gely és nejének a Böszke dűlőben lévő 250 négy-
szögöles szántóját, 4.22 K kataszteri tiszta jö-
vedelemmel, 400 pengőért. 

Balla Ádámné eladta özv. Milassin Gyutané-
nak a 'Nyári uülőben lévő 705 négyszögöles föld-
jét, 10.44 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 705 
pengőért 

Zádori Gábor eladta dr. Müller Manónak a 
Domaszék és Kisivánszék dűlőkben lévő 8 hold 
979 négyszögöles földingatlanát, 56-93 K katasz-
teri tiszta jövedelemmel, 4000 pengőért. 

Csányi András és neje eladták Nyári István és 
nejének a Kű'lső-Szatymaz dűlőben lévő 4 hold 
rooó négyszögöles földingatlanai, 20.84 K ka-
taszteri tiszta jövedelemmel, 3000 pengőért. 

Kopasz Ferencné eladla Oszieroiann Ferenc-
rének a Tárogajtó-ucca 17. és Réh János-ucca 
8. sz. háztelkél és 381 négyszögűszántóját, 
6.43 h kataszteri tiszta jövedelemmel, 2280 pen-
gőért. 

Szűcs Imre eladta Ördög Andrásnak a Rácok 
dűlőben lévő 592 négyszögöles földingatlanát, 
6 99 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 300 pen-
gőért. 

Bittler Péter eladta özv . Ördög Béiá :í és tár-
ainak a Szilléri-s;.i.a a. sz. házát j0 négy-

szögöles telekkr . ?pj'ő?rt. 

Nyári Vince, és neje eladták Papdi JözseF és 
nejének a Ladányi dűlőben lévő 128 négyszög-
öles szántójukat, —.19 K kataszteri tiszta jöve-
dalejüiuel, 51 -2o pengőért. 

Süveg Antal és neje eladták Puskás Imre és 
nejének a Ballagitó dűlőben lévő 47 négyszög-
öles kertjüket, —.79 K ívataszetri tiszta jövede-
lemmel 25 pengőért. 

Módra Imre eladta Rózsa Józsefnénak a Nagy 
Mátyás dűlőben lévő 1121 négyszögöles szántó-
ját, 4.92 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 1230 
pengőért. 

Savanya János és neje eladták Savanya Iloná-
nak a Szénáskert dűlőben lévő 1 hold TQ2 négy-
szögöles szántóját, 29.90 K kataszteri tiszta jö-
\ «delemmel, T "on pengőért. 

Szeged - Csongrádi Takarék;>énztár eladta 
Shmelczer Annának a Farkas-uCca 17. sz. há-
zát 178 négyszögöles kerttel, T.88 K kataszteri 
líszla jövedelemmel, 3600 pengőért. 

Szűcs Istvánné eladta Szakáll István és nejé-
nek a Vágó dűlőben lévő 1 hold 1104 négyszög-
öles földjét, 13 04 K kataszteri tiszta jövede-
lemmel, 968.84 pengőért. 

Sándor Jinosné eladta Szénási Mihály és ne-
•jénak a Hajnal-ucca 39. és Katana-ucca ^o. sz. 

házát, 182 négyszögöles kerttel, 2.06 K katasz-
teri tiszta jövedelemmel, 3000 pengőért. 

Szécsi Miklósné eladta Szűcs Imrének a Kan-

K Ö N N Y E N V I S E L I 
A N A G Y M E L E G E T 

csal dűlőben lévő 1 hold 921 négyszögöles szán-
tóját, 6.56 K kataszteri tiszta jövedelemmel, 820 
pengőért. 

188 LAMPEL « HEGYMéle 
cérna tropical ingben, 
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készen és méret szerint 

MEGSZÓLAL A DÓM-TERI 
ÓRAJÁTÉK 

(A Délmatryarorszáa mutált áruitól.) Egv 
esztendei munka, után elkészült Szeged egyik 
érdekessége: a Dóm-téri órajáték. Gróf Kle-
belsberg Kunónak volt a terve, hogy megvaló-
sítja Szegeden is az óraiátékot. Amikor az 
egvetemi intézeteket, építették, a kémiai inté-
zet tornyában elkészítették a.z órajáték helyéi 
is. öt bng állt. üresen ez a hely. csak az óra 
lapot helyezték el, de nem volt semmiféle szei 
kezet, a csupasz oszlopok közül hiányoztak a 
figurák. Klebelsberg még 1932-ben, közvetlen 
halála előtt is foglalkozott a.z órajáték felsze-
relésével. Számi+ások történtek a, költségekről, 
de a város akkor nem volt abban a. helyzetben, 
hogv elkészitse a komplikált szerkezetet. 

A mult év nyarán egv szegedi órásmester. 
Csury Ferenc, ajánlatot tett a városnak, hogy 
készkiadásainak felszámitásá.val megvalósítja 
Klebelsberg álmát: elkészíti a-z óra,játékot. 
Egy esztendővel ezelőtt fogott munkához és 
moet már megindulásra vár az órajáték szer-
kezete. 

Az órajátékhoz 

18 fából, faragott szobor 

készült, egy-egy szobor 160 centiméter. Min-
den 12. ós 6. óraütésekor ez a tizennyolc figura 
kivonul az óraház hatalmas kapuján és meg-
kezdődik a játék. A' figurák az egvetemi rek-
tort. a négv dékáni és 12 diákot ábrázolnak: 
a sort végül a pedellus figurája zárja be. Szeged 
nagy patrónusának. Klebelsberg Kunónak kö-
szönheti az órajátékot ós kegveletképen a vá-
ros közönsége, a rektor figuráját Klebelsberg 
Kunóról mintáztatta meg. A közeli kétméteres 
szobor a szegedi egyetem díszruhájában ábrá-
zolja az államférfit. A Klebelsberg-szobrot 
az órahenger legelőkelőbb helvére szerelték fel. 
A szobor mögött sorakoznak a dékánok figu-
rái: Tóth Károly. Kolozsvárii Bálint. Prassny 
Sámuel ég Hermáim. Ottó jól sikerült szobor-
másai. A tizenkét diák figurája szintén tör-
ténelmi alakokat mintáz: Dugonics Vndrás, 
I asváry Pál. Petőfi Sándor. Szemere Bertalan. 
Zágoni Miken Kelemen. Kazinczy Ferenc, Ber-
csényi Miklós, Kedves István, Tinódi Lantos 
Sebest vén, Barabás Miklós, CsokonaJ Vitéz 
Mihály és Zrínyi Miklós. Ott van végül a pe-
dellus. aki minden játék előtt csengetni fog és 
n csengő szavára ielennek mea a toronykapu-
ban a rektor, a dékánok és a tizenkét diák. A 
pedellus figuráját András Jánosról, a szegedi 
egyetem főpedellusáról mintázták meg. ö az 
e.cutetlen élő személy, akinek a szobrát megmin-
tázták az órajáték számára. A szobrokat Kvl-
lay Lajos faszobrász mintázta. 

Le&töhh munkával járt a torony-
óra szerkezet összeáll Hósa. 

Egy éven keresztül szinte megszakítás nél-
kül dolgoztak a komplikált szerkezeten. Két 
szerkezei működik az órajátékón. az egvík az 
órát* hajtja, a másik a szobrokat hozza moz-
gásba,. A szerkezetet 

hangszekrény 

egészíti ki. amelyben egy miniatűr zenélöwií 
vet helyeztek el. Egészen speciális rezonációra 
berendezett szekrény ez. a szerkezete mindösz-
sze néhánv érzékeny szeges acé'henaerből és 
apró üvegfiolákba. zárt pár csepp liíiranvból áll 
és arra szolgál, hogv a zenedarabokat vissza 
adia, A hangokat azután mikrofonnal felerősi-
tik. 

Páratlanul érdeke? 

az órajáték zenéie. 

Szeged városának felkérésére a zenedarabokat 
dr. Belle Ferenc javaslatára Siklós Albert, a 
Zeneművészeti Főiskola ismert professzora ál-
lította össze. 

Siklós Albert a következő témákat dolgozta, 
fel a harangjáték számára: Ballag már a vén 
diák . . .. régi magvar karácsonyi ének. régi 
t-segedi népdal Tinódi Lantos Sebestyéntől: 
A szegedi veszedelem.. 

A harangjáték műsora nyolc percig tart és 
ezalatt a itizennyolc figura felvonul a kivánr 
csiskodók szeme előtt. Este a diákok automa-
tikusan felgyulladó színes lampionokkal vonul-
nak ki és a játékot minden alkalommal egv 
nagy, villogó szemű bagolv huhogása. fejezi be. 

A Dóm-téri játékos órát augusztus elsején, 
a. szabadtéri játékok ekő napján helyezik ideig-
lenes megoldással üzembe. A játékok után to-
vább folytatják a munkát, hogv véglegesen el-
készüljön a szerkezet. 

As elismerten 
l e g j o b b 

KOF 
v é d j e g y ű 

6 vagy 12 havi 
részletre 
kaphatók KI 

Varga Dezső 
vasáruházában, 

Szeged. 

6 nyári cakk kiárusítása ma 
hotaap iulius 26-án«, 27-én 

yvegmosó kefe fíbriszből 10 fi!!. 

üvegmosó kefe seriéből 16 fill. 
ü t i é t a t r i k ó i n g fill. 
ben, kizárólag 3-as számban 

Gyermek fehér trikó p u U Ó ™ k i v á 

számig átlagos ár 
g-ással 4—16 

8 8 f i l l . 
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Keddati C ujabb cikket árusítunk kl. 
F!<?yelje keddi hirdetésünket. 
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