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OTI-kö lcsönbő l . 

Pécsett 

az O T I nagyobb telket vásáro l t és ezen m á r 

meg is kezdte h á romszá z k is lakásos-ház épí-

tését. 

Hódmezőv á s á r he l y 

egy fővárosi vá l l a l kozóva l tárgya l , hogy lak-

bértörleszléses kö lcsön f o r m á j á b a n többszáz 

k is lakást épitsen. Hason l óképen 

Miskolcon és Győrben 

is OTI-kö lcsönbő l épí tenek k is lakásokat , mer t 

fel ismerték, hogy ez a leg jobb befektetés; 

nemcsak a k is lakások h i á n y á n lehet ezzel se-

gíteni , h a n e m az i pa r és a kereskedelem is 

b izonyos vérker ingéshez j u t . 

ASZTALOSOK! f u r n é r o k , 
enyvezel! le-rezek 

B 4 C H 
Páris i körut 

A magyar-jugoszláv közeledés 
Budapest, október. 

A Rotary-klubokat egy csikágói ügyvéd teremtet-

te meg, akinek az volt az elgondolása, hogy külön-

böző foglalkozású, de egyazon világfelfogásu em-

bereket hozzon össze egy közös klubban, e klubok 

mindegyikében minden foglalkozási ágnak csak 

egy képviselője lehet tag és e klubok összejövete-

lein a tagok nemcsak előadásokat hallgatnak, ha-

nem kikapcsolódnak a maguk foglalkozásának 

cseppet scin felüdítő légiköréből. A Rotary-Klubok 

nem titkos szervezetek, nem kerülnek szembe a 

társadalmi renddel, jótékonyságot gyakorolnak, 

emellet a legideálisabb nemzetközi kapcsolatokat 

teremtik meg. 

Minden nagyobb városban működik egy-egy Ro-

tary-Klub és e klubok tagjai minden héten barát-

ságos összejövetelen találkoznak, A budapesti ro-

tarysták mt iden héten az egyik dunapart i szállo-

dában tartják meg összejövetelüket, a leg-

utóbbi találkozásnak vendége volt Alimon Jenő 

zombori nagykereskedő, a zombori kereskedők és 

nagykereskedők egyesületének elnöke, Jugoszlávia 

közgazdasági életének egyik markáns egyénisége, 

ö volt talán az elsó jugoszláv rotarysta, aki a 

budapesti Rotary Klub összejövetelein megjelent. 

Altmann Jenőt meleg barátsággal fogadták és 

annál az elnöki asztalnál helyezték el, ahol 

többek között a budapesti rotarysták ezévi elnöke, 

Ripka Ferenc volt főpolgármester, felsőházi tag, 

rd/iay-Szabó László egyetemi tanár, Vészi József, 

• Pester Lloyd főszerkesztője, Kalkányi Ká lmán, 

az OMKE igazgatója foglaltak helyet. 

Ripka Ferenc hosszabb beszédben üdvözölte a 

zombori kereskedők egyesületének elnökét és 

örömének adott kifejezést, hogy Jugoszláviából 

ejsó izben érkezett vendég a klubba. Hangsúlyoz-

ta, hogy a Rotary egyik sarkalatos pontja a nem-

zetközi kapcsolatok kiépítése és ebből a szempont-

ból az ilyen látogatásnak különösebb jelentősége 

van. Jugoszlávia és Magyarország között — mon-

dotta Ripka — a barátság napról-napra mélyül 

és a viszony egyre javul. A rotarvstáknak köte-

lességük a politika teljes kikapcsolásával a tár-

sadalmi érintkezést nemcsak megteremteni, ha-

nem szívélyessé tenni és létrehozni azt a jé vi-

szonyt, amelyre a két ország népének és a két 

ország közgazdaságának egyaránt szüksége van. 

Az üdvözlö szavakra APmann Jenő hosszabb 

beszédben válaszolt. Mindenekelőtt átadta a zom-

bori k lub ajándékát: a Rotary-zászlót, amelynek 

selymén az egyik oldalon Zombor város vörös-

kék szincin a város einiere látható, a másik ol-

dalon pedig a jugoszláv trikolor. Beszédében ,pieg-

cmlitette, hogy Jugoszláviában a kisebbségi sors-

bhn élő magyarság és a szerbek kőzött ma a leg-

nagyobb az egyetértés. Sztojadinovics miniszter-

elnök kormánya jóindulattal nézi a magyarság 

kulturális és gazdasági ügyeit. Ez annál is inkább 

örömünkre szolgál — mondotta —, mert hiszen 

Sztojadinovics miniszterelnök maga is rotarysta. 

Elmondotta Altman Jcnó az is, hogy Jugoszlávi-

ában az utolsó esztendőben Belajdzsics Vladimír 

kúriai biró, Rotary-kormányzó működése alatt a 

klubok száma harminckettőre, a rotarysták száma 

pedig hétszázhetvenre emelkedett. Szeretettel 

üvözölte a jugoszláv rotarysták nevében a buda-

pestieket és megkérte őket, hogy a nemzetközi 

kapcsolatok kiépítésére tegyenek meg mindent, lá-

togassanak el Jugoszláviába, biztositja őket, hogy 

meleg szeretettel fogják a budapesti rotarystákat 

náluk fogadni és ezek a kö'csönös látogatások bi-

zonyára kedvező hatással lesznek a két szomszéd-

ország népének barátságára. 

Altman beszédét nagy megértéssel fogadták és 

az ajándék viszonzásául másnap a budapesti Ro-

tary-Klub a zombori Kereskedők Egyesületének 

elnökéhez elküldöttc a maga ajándékát is a zom-

bori klub számára: a magyar nemzeti színekkel 

ékes Rotary-zászlót. 

[JivQailMvjorQMoni 
Szeged sz. kir. város területén október 2-től 

október 9-ig a következő ingatlanok cseréltek 

gazdát: 

Márki Béláné eladta Magyari Vince és nejének 

a Ladányi dűlőben lévő 1200 n. öl földjét, 3.45 

K kat. t ö eleiemmel, 600 pengőért. 

Gera József és neje eladták Pósta Mihály és 

nejé :ek a Tarján dűlőben lévő házukat 229 n. 

öles telekkel 4500 pengőért. 

Kiss Kálmán eladta Czirok Rudolfnak a Tari 

dűlőben lévő 890 n. öl földjét, 2.56 K k. tjövede-

lemmel, 736.56 pengőért. 

Boldizsár Erzsé e f és tsai eladták Nagy Károly 

és nejének a Nagyszéksós dülőbon lévő házukat 

455 n. öles telekkel 1000 pengőért. 

Farkas István és társai eladták özv. Haska 

Istvánnénak a Szentmihálytelken lévő 270 n. öles 

házhelyüket 270 pengőért. 

Nemzeti Hitelintézet eladta Keszég Mihálynak 

az Alsóvárosi nyomás dűlőben lévő 231 n. öles 

házhelyét 924 pengőért. 

Gavallér Sándor eladta Bulik Sándor és nejé-

nek a Fehértó 67. számú házát 12 hold J101 n. 

ö l földdel, melynek kat. tjöveddlme 73.88 K 

10.000 pengőért. 

Dunai József és neje eladták Paragi József és 
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nejének a Tanítói kiskertek 1. számú házukat 151 

n. öles telekkel 8 5 0 pengőért. 

Török György eladta Deák Ferenc és nejének 

az Öszeszek dűlőben lévő 1 hold földjét, 11.50 K 

kat. tjövedelemmel, 1100 pengőért. 

Felhivás Z 
ö n többedmagával Budapestre készül! Duna 

parti tágas, nagy szobákban, elegánsan és ol-

csőn lakhatnak: SYLVIA PENZIÓ, IV. (Bel-

város) Ferenc József rakpart 16. Tel.: 184—465. 

Családoknak engedmény. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől, 

49.831—1937. I . sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény 
A város tulajdonát képező utászlaktanya IV. sz. 

legénységi épületén szükséges vízvezetéki és csa-

tornázási munkák elkészítésére 

1937. évi október hó 23-án délelőtt 10 órakor. 

a gazdasági ügyosztályban (Bérház, I I . em. 23.) 

nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérkező 

ajánlatokat ugyanezen helyen és időben felbontjuk 

s ez alkalommal ajánlattevők, vagy meghatalma-

zott képviselőik jelen lehetnek. 

Ajánlati minta, vállalati és szerződési feltéte-

lek a gazdasági ügyosztályban (Bérház, II. em. 22.) 

díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakis az itt 

nyert nyomtatványok felhasználásával leltet aján-

latot benyújtani. 

Az aláirt ajánlatokat sé.'te.len borítékban elhe-

lyezve és pecséttel lezárva fenti időpontig a városi 

iktatóhivatalba (Városháza, földszint 14.) keJU 

benyújtani. Az ajánlat borítékját a következő fel-

irattal kell ellátni: »Ajánlat a 49.831—1937. sz. 

versenytárgyalási hirdetményben közölt vízvezetéki 

munkákra.* 1 

Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százalékáf 

kell a város letétpénztárába befizetni s a letétf 

nyugtát az ajánlathoz mellékelni. A Kőzszállitásl 

Szabályzat 30. §-a értelmében kisiparosok 15.000 

pengőt meg nem haladó ajánlati végösszeg ese-

tén bánatpénzt nem kötelesek letétbe helyezni. 

Szeged, 1937 október 9-én. 

Dr. Pálfy József polgármester. 

MINDEN MAGYAR 
tud németül! 

A szegediek a német lektorátus nyelvtanfo-
l y a m a i n tanulnak németül. 

Évente két félév van: az 1. félév okt. 10—jan, 314 

a 2. félév február 1—május 31. tart. Tandii fél-

évenkint (heti 2 óra) 6.— pengő. Fizetendő a fél-

év 1. hónapjában. Tanfolyamok: felnőttek és ta-

nulók, kezdők, haladók számára és a legújabb 

német irodalomról (heti 1 óra) délelőtt dé lután 

és este. A tanfolyam résztvevőinek ingyen egy 

ujabb német Írókból álló könyvtár (kb. 200 kötet.) 

és egy olvasóterem kb, 20 német folyóirattal á l l 

rendekezésére. 

Jelentkezni lehet f. a Tanárképző Főiskoa ka-

pusánál, Boldogaszony sugárut 6. d. e. 8-tól fél 

2-ig, d, u. 3-tól 7-ig. 2. Horst Gr imm Szenthá-

romság-ucca 15. I I I . 3. naponként este 7—8 óra 

között. 3. Az első közös órán, október 10-én, hét-

főn este 8 órakor a Tanárképző Főiskolán, Bol-

dogasszony sugárut 6, Igazgatóság: Horst G r i m m 

főiskolai német lektor, a müncheni Német Aka-

démia lektora. 

Á VILAGESEMENYEKROL 
éjszaka kapnak hirt a lapok. 
A szegedi lapokban ezek már reggel olvasha-
tók. A reggel érkező pesti újságolt azonian nem Lozo Iketik 


