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Szeged szab. kir. város területén 1936 decem-

ber hó 5-tól 12-ig a következő ingatlanok cserél-
tek gazdát: 

özv. Joó Dánielué eladta Vass János és nejé-
nek a Csemegi-ucca 21. számú házát 147. négy-
szögöles telekkel 2850 pengőért. 

Farkas János és neje eladták özv. Konkoly Já-
nosnénak a Bakió-dülőben levő 531 négyszögöl 
kertjüket 8.96 bor. kat. tiszta jövedelemmel 1.080 
pengőért 

Török József és oeje eladták Dobó Rózsinak 
a Franciahegy dűlőben lévő 1 hold' 925 négyszög-
öl földjüket 42.60 kat. tiszta jövedelemmel 3.030 
pengőért. 

Sánta Ferenc és testvére eladták ifj. Hódi Fe-
renc és nejének a Rörcsöktopolya dűlőben lévő 
705 négyszögöl szántójukat 11.90 kai. tiszta jöve-
delemmel 700 pengőért. 

Mélykúti József eladta Frank Márton és nejé-
nek a Kétérköze dűlőben lévő 1 hold szántóját 27 
kor. kat. tiszta jövedelemmel 2080 pengőért. 

özv. Tóth Imréné eladta Bozóki Mihálynak a 
Bérő dűlőben lévő 351 négyszögöl földjét 1.97 
kor. kat. tiszta jövedelemmel 228 pengő 15 fillér-
ért. 

Szűcs Adám és neje eladták Babinszki Gábor 
és nejének a Röszke 448. számú házukat 506 
négysiőgöles telekel 4000 pengőért. 

Csala János eladta Csala Imrének a Mada-
rásztó és Cserehalom dűlőben levő 1236 négy-
szögöl földjét 19.35 kor. kat. tiszta jövedelemmel 
1000 pengőért. 

Kazi Gergelyné eladta Vass Jánosnak a Tari 
dűlőben lévő 125 négyszögöl földjét 50 pengőért. 

Szaniszló Mihályné és társai eladták Bayer 
Géza és nejének az Ábrahám dűlőben lévő 1 hold 
91 négyszögöl földjüket 13.24 kor. kat. tiszta jö-
vedelemmel 1437 pengő 35 fillérért. 

Csűri Antalné és társai eladták Müller Hen-
rik és nejének a Ladányi dűlőben lévő 938 négy-
szögöl földjüket 13.62 kor. kat. tiszta jövedelem-
mel 750 pengőért 

Szegedi Kézműves Bank eladta Orhelyi Imre 
és nejének az Apáea-ueca 8. számú házát 185 
négyszögöles telekkel 8000 pengőért. . 

Tanács Pál eladta Börcsök Antal és nejének 
a Halszka dűlőben lévő 935 négyszögöl földjét 
4.09 kat. tiszta jövedelemmel 450 pengőért. 

Bezdán Ferenc eladta Rezdán Pálnak a Jám-
borka és Tari dűlőben lévő 1 hold 1385 négyszög-
öl földjét 10.60 kor. kat. tiszta jövedelemmel 550 
pengőért. 

Márton János és neje eladták Szűcs Ferenc-
nének a Hobiártbasa-ucca 35. számú házukat 194 
négyszögöles telekkel 5000 pengőért. 

Kotogán Istvánné és társa eladták Csányi Jó-
zsef és nejének a Fertő dűlőben levő 1181 négy-
szögöles szántójukat 15.50 kor. ' kat. tiszta jöve-
delemmel 826.70 pengőért. 

Savanya András és társai eladták Rózsi An-
talnak a Csamatigó dűlőben levő 386 négyszög-
öl földjüket 3.70 kor. kat. tiszta jövedelemmel 300 
pengőért. 

Rózsa Péterné eladta Zombori Imréné és tár-
sának a Nagymátyás dűlőben lévő 1556 négy-
szögöl földjét 4.34 kat. tiszta jövedelemmel 750 
pengőért 

Csipak János és neje eladták Dóczi János és 
nejének a Gácsér dűlőben levő 652 négyszgöl föld-
jüket 385 kor. kat. tiszta jövedelemmel 295 pen-
gőéi t. 

Szekeres István és társai eladták Német Imre 
és társainak a Röszke 36. sz. házukat 285 négy-
szögöles telekkel 1850 pengőért. 

Szeged-Csongrádi Takarékpénztár eladta Tú-
ri Lukács és nejének a Királyhalom 588. számú 
házát 1 hold 908 négyszögöl földdel 1700 pengő-
ért. 

Törzsmagi János és neje eladták Scheller Já-
nos és nejének az Aigner-telep 109. számú házu-
kat 400 négyszögöles telekkel 2250 pengőért. 

Kriván Józsefné eladta Szabó Imrénének az 
öszcszék dűlőben lévő 266 négyszögöl szőlőjét 280 
pengőért. 

Karácsonyra 
minden igényi kielégit 
a szegedi ékszerész 
a szegedi órás 

Karácsonyra öröm, örök ériéUU afándéh a valódi éksxer 

Szeged készül 
a légvédelemre 

Hat légvédelmi kerületre osztották a várost — 
Összeírják az 51-60 éves férfiakat és a 14-60 

éves nőket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szomba-
ton délelőtt ülést tartott a városházán, dr. Tóth 
Béla polgármesterhelyettes elnökletével a polgári 
légvédelmi bizottság. Az ülésen részletesen kidol-
gozták a város légvédelmi kerületekre való be-
osztásának tervezetét. A. polgármester határozata 
értelmében a város területe hat légvédelmi kerü-
letre oszlik. Minden kerületnek külön vezetője és 

I előadója lesz. 
| Az első kerületbe tartozik a Párisi-körut, a 

Londoni-körut, a Berlini-körut, a Bécsi-körut, az 
Oldal-ucca a Tisza-ucca, a Kossuth-ucca és a 
Csongrádi-sugárut által határolt városrész. A ke-
rület vezetője dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok, 
előadója dr. Rőth Dezső tb. tanácsnok. 

A második kerületbe tartozik a Kossuth-ucca, 
¡1 Csongrádi-sugárut, 'a Körtöltés és a Tisza által 
határolt városrész. Kerületvezető dr. vitéz Gom-
bos József. Előadó dr. Nyilassy Pál. 

A harmadik kerületbe tartozik a Csongrádi-
sugárut, a Párisi-körut, a londoni-körűt, a Kálvá-
ria -ucca és a Körtöltés által határolt városrész, 
valamint az Aigner-telep és a Gyula püspök-te-
lep. Kerületvezető dr. Biaesy Béla tb. tanácsnok. 

Előadó dr. Temcsváry László aljegyző. 
A negyedik kerületbe tartozik a Kálvária-ut, a 

Berlini-körut, a Bécsi-körut és a Tisza által hatá-
rolt rész. Idetartozik a Kecskés-telep és a Klc-
belsberg-telep. Vezető dr. Szabó Béla községi biró. 
Előadó Répás János. 

Az ötödik kerületbe tartozik Újszeged minden 
telepével együtt. Kerületvezető dr. Vicsuy Emil 

aljegyző. Előadó Jászhegyi István. 
A hatodik kerületbe tartozik a Somogyi-telep. 

Kerületvezető dr. Simkó Elemér főügyész. Elő-
| adó Kolozsváry Sándor. 
, A polgármester utasította a légoltalmi kerüle-
' tek vezetőit, hogy december 30-ig készítsék el sa-

ját kerületeik légoltalmi tervezetét, a mérnöki hi-
vatal pedig arra kapott utasítást, hogy a riasztó-
berendezések tervezetéi és költségvetését készítse 
el. 

A légvédelmi törvény értelmében a rendőr-
ségnek december Sl-ig el kell készítenie azt a ki-
mutatást, amely az 51—60 éves férfiak és a 1i—6(l 
éves nők név- és lakásjegyzékét tartalmazza. 

A mérnöki hivatal december 21-ig a város <*/-
sötétitési tervezetét és költségvetését késziti el. 

Csillárt rádiót 
M e t e o r C s i M á r g y á r R . T. szegedi lerakatánát vásároljon. 
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BUTOR olcsó 
és jó 

Sjcendrényl Géca 
«» Tár»» 

ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA, 
Telefon 19—82 Szeged, Dugonics-tér 11. 

D szetfedi ítélőtábla 
felmentette 

az izgatással vádolt 
nyilasvezetöt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ítélőtábla szombaton tárgyalta S á f á r 
Sándor tanácselnök e'nökltle mellett N. 
S c h u 1 t z József mezőberényi nyilaskeresztes 
bűnügyét. N. Schultzot a gyulai törvényszék 
Ungváry-tanácsa nyolchónapi börtönbüntetés-
re ítélte hatóság elleni izgatás címen. 

, Az ügyészség vádirata szerint azzal követte 
el az izgatást, hogy Mezőbe.rénybeu a tiltott 
gyűlésen való részvétel miatt 2—2 napi elzá-
rásra itélt, a büntetés kitöltésére jelentkező 
három nyilaskeresztesnek nagyobb tömeg előtt 
azt mondotta, hogy „á fogdába pedig nem 
mennek be". Erre a nvilasok igy válaszollak: 
„Igenis, nem megyünk". Ezért nem is töltötték 
ki akkor büntetésüket. 

Az iratok ismertetése után a főügyészhe-
lyettes az ügyészség fellebbezését fenntartotta. 
A tábla N. Schultz Józsefet' a. vád alól büncse-
lekménv hiánvában felmentette. Az Ítélet indo-

kolása szerint a büntetés kitöltésének megta-
gadására egyenes felszólítás nem történt, a 
vádlott csupán annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy a községi fogda nem alkalmas 
a büntetés kitöltésére. 

^orontáfi szőnyeg 
'magyar nerzsák 
csipke függönyök 
és bútorszövet 
cikkeinkből mélyen leszá'litott 
árak mei'ett nasry karácsonyi 
vásárt rendezünk 
Összes cikkeinkből l e g n a -
g y o b b választék. 
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