Csütörtök, 1958. november

Szeged város területen 1938 november 12-től
19-ig a következő ingatlanok cseréljek gazdát:
Fishof Sámuelnó eladta Szabó István és nejének a Székely-sor 8 számú házát 119 n. öles telekkel 17.500 pengőért.
Nemzeti Hitelintézet rt. eladta Palásti Jenőnek a Szücs-ucca 4 számú házát 178 n. öles telekkel 14.500 pengőért.
Özv. Csöke Adámné eladta Papdi Vince és nejének a Röszkc 201 számú házát 250 n- öles telekkel 2200 pengőért.
Simon Ferenc és társai eladták Lovas Ferenc
és nejének a Béró dűlőben lévő 4 hold 418 n. ől
földjüket 107.18 K kat. tiszta jövedelemmel 8500
pengőért.
Papp János eladta Vér József és nejének -a
Ladányi dűlőben lévő 475 n öl földjét 6.11 K kat.
liSzta iövcdelemmel 400 pengőért.
Fülöp Józscfné eladta Bozóki Honának a
Őaktó dűlőben lévő 529 n. öl földjét 893 K kat.
tiszta jövedelemmel 600 pengőért.
Tóth István eladta Kothcncz Annának a Balligitó dűlőben lévő 231 n. öl földjét 3 90 K kat.
tiszta jövedelemmel 462 pengőért.
Orbán Istvánné eladta Tombáez Antal és nejének a Hosszú dűlőben lévő 1 hold 423 n. ől földjét 26.55 K kat. tiszta jövedelemmel 2832.20 P ért.
Dobó Antal eladta Dobai Kálmánnak a Terefialom dűlőben lévő 1 hold 1203 n. öl földjét 47.30
kat. tiszta jövedelemmel 5 300 pengőért.
Ifiu Bárkánvi István és társai eladták ifiu Körmendi János és nejének a Gajcorwa dűlőben levő
100 n. öl földjüket 376 K. kat. tjövedelemmel 906
pengőért.
Gaidaesi István eladta ifi. Stiebel Lőrincnek az
örhalom dűlőben levő 1 hold 47 n. öl földjét 7.90
K. kat. fiövedelcmmel 1390 pengőért.
Heffcdüs Sándornc eladta Palotás Vincénénck n
Gajgonva dűlőben levő 499 n öl földjét 192 K.
kat tiövcdclnmmcl 100 nengőért.
Kisnéter .Tánnsné elidfa Királv Tmrénének a
Kfilső fenrva dűlőben levő 2 hold 1171 n. öl föld.
jét 14 70 K. kat tiövpdelemmel 189128 pengőért
Abrabám Tóz«pf eladta \Ta«v Vándor és ne'éT'ek az összeszék dűlőben levő 811 n öt földjét
2.57 K. kat. t iövcdelemmel 535.26 pengőért.
Saáry Béla és neie eladták Papp János és nejének a Nvári dűlőben levő 300 n öl földlüket a
Feketeszél 92. számú tanvával 200O pengőért.
ördög József és társai eladták Katona ántalnak a Boiárbalom dűlőben levő 1 bold 64 n öl
földiákét 5 20 K kat. tiövpdelemmel 250 pengőért
Ungcr József eladta Szántai Kiss János és nejének a Zászló-ncca 8a számú házát 87 négvszög
öles telekkel 13 000 pengőért.
Széli Jánosné és társai eladták Hafbel Tclván és neiének a Velez dűlőben levő 2 Imid 1515
n. öl földiákét T529 K kat. Jövedelemmel 1672
pengőért.
Deák Vince és neie eladták Makra István és
nejének a Mórahalom 81 szánni báznkat 400 n
öles telekkel 2100 pengőért
ördögh Ferenc eladta Abrabám Vincének a
Nagvszéksós dűlőben levő 715 n öl földjét 2 51
K kat tlüvadolo-nmel lOO apna/tért.

( A Délmagyarorszáfc munkatársától). Budapesti jelentés alapján Szegedet közelről
érintő ügyről értesülünk. A jelentés arról számol be, hogy a Magánalkalmazottak Biztosító Intézete vidéki rendelőintézetek létesítésének gondolatával foglalkozik, ennek kapcsán
Szegeden is rendelőt
tani.
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M A B I végzi, jobb kezelésben részesülnek. A'
M A B I szívesen létesítene a nagyobb vidéki
városokban: Szegeden, Debrecenben,
Gyórótt, Szombathelyen, Pécsett,
Székesfehérvárott rendelőintézeteket, hogy a
magántisztviselői kart legalább ezeken a helyeken
gyógykezelhesse, azonban ebben az esetben
a tagdijuk is a MABI-t illetnék. Viszont

felállí-

A Felvidék visszacsatolása következtében
a M A B I tagjainak száma jelentékenyen megnövekedik. Ezzel kapcsolatban
ismét felújult az a többéves elvi harc, amely az OTI
cs M A B I között a vidéki tagok gyógykezeltetése körül folvik. Mint ismeretes, a vidéki
magántisztviselők betegségi ellátását az OTI
végzi, ami ellen a vidéki magántisztviselői
kar állandóan tiltakozott. Ez a tiltakozás
réc ben abból ered, — mint magántisztviselői körökben mondják —, hogy a főváiosi
magántisztviselők, akiknek gyógykezelését a

az az OTI nem akarja a vidéki
magónalkalmazotti
kart
a
MABI-nak átengedni,
aminek az a magyarázata, hogy ezáltal az
OTI bevételei csökkennének és ilymódon a
nehezen helyreállt
pénzügyi
egyensúlya
megrendülne.
Most a Felvidék visszacsatolása ismét aktuálissá tette ezt a kérdést, mert nemcsak a
kassai nagy magónalkalmazotti tábor,
hanem a többi felvidéki városban levő magánalkalmazottak megfelelő ellátása
érdekében
n M A B I végre rendezni szeretné ezt a kérdést.

Vakmerő útonálló leütött
és kirabolt egy küldöncöt
(A Délmagyarország munkatársától.) Vakmerő útonállás történt tegnap reggel a Liliomuccában, ahol egy ismeretlen ember megtámadott és kirabolt egy küldöncöt

kapott a dorozsma*
tanyák fosztorratóff

V ' f f i l O , CSEKONICS és KISS UCCA SORO
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Rendelői léíesif Szegeden a MABI ?

Kéíév! fettyh^zai

Plímst HOGY BRIJH1Z RT.

Savanyu, erős, v. méz cuko-Va ír
Mézes csók, 10 deka
Citrom, 3 drb
Nápolyi, 10 deka
Mcntho'. drazsé, 10 deka
Vegyes karamella, 18 drb
Gelée cukorka, 10 deka
Likőr, vagy rum essencia, 1 i
Csoko.édés drazsé, 10 deka
Köménymag, 10 deka
Szemes, vagy törött bors, 4 dc!.Ame.ikai mogyoró, 10 deka
Datolya, 10 deka
Csokoládés mé„os csók, 10 de'.u
Dióbél, 10 deka
Figaró blokk sajt, l drb, J/s kg
Mogyoróbél, lü deka
Mazsola, i/s kg
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(A Délmagyarország munkatársától.)
Lg
családi bűnszövetkezet felett Ítélkezett szom
baton a szegedi törvényszék S á r ay-lanácsa
S z ű c s Benjámin cs felesége dorozsmai lakosokat 26 rendbeli betöréses-lopás bűntettével vádolta az ügyész A vádirat szerint Szűcs
Benjámin majd két esztendőn át réme volt a
lorozsmai és azon a környéken lévő
tanyáknak. Végigfoszlogatta az egész határt,
-zámlalan birkát, libát, pulykát, tyúkot loiott. Egyik tanyából egy hordó bort emelt el,
l dc a kevésbé értékes dolgokat sem vetette
Lmeg. A tárgyalás bűnjelei közölt rengeteg
konyhaedény és más hasonló tárgy szerepelt.
A lopott holmikat Szűcs felesége értékesítette,
őt orgazdaság miatt vonla felelősségre a biróság.
A vádlottak rövid tagadás után beismerték
bűnösségüket. A törvényszék Szűcsöt kétévi
fegyházra, feleségét nyolchavi
börtönbüntetésre itéite.

H e l l e r K á l m á n Szentháromság-ucca 35.
szám alatt lakó kereskedő tegriap reggel azzal
bizta ineg egyik alkalmazottját, S c h w a r c a
Károlyt, hogy menjen
a teherpályaudvarra
és hozzon el onnan talicskán egy zsák diót©
Átadta neki a fuvarlevelet és 61 pengőt. Mikor Scliwarcz a Liliom-uccán át a teherpályaudvar felé tartott, hirtelen egy ismeretieri
férfi állta útját és tüzet kért tőle. Schwarcz
zsebébe nyúlt gyufáért, ebben a pillanatban
az ismeretlen torkonragadta
és fojtogatni
kezdte, m a j d egy sulvos tárggyal fejbekólin•olla, ugv, hogy a különc eszméletlenül esett
íssze. Pár percig volt csak eszméletlen álla•otban. dc mire magához tért, eltűnt a nála
evő 61 pengő és a fuvarlevél, sőt még pipá'ál és dohányát is elrabolta az útonálló. A'
rendőrség mcgindilolla a nyomozást.
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BAN TALÁLKOXNAK.
R A IC ó C Z I- U T 5 8.
_;
Pompás uj kávéháza, János vitéz-sörözője,
gyönyörű télikertje a főváros látványossága.
Olcsó, kényelmes szobák, előnyös penzió
árak. Cigány: szegedi Farkas Jóska. Jazztánc: Virány swing orcheslra.

