I. Hangverseny 1943. október 10-én délelőtt II órakor a Városi Színházban.

Vezényel: Matacic Lovró zágrábi főzeneigazgató.
Néhány bérlet még váltható.
Napijegyek szombaton délelőtt kaphatók.
Hangversenyiroda: Oroszlán-utcai városi bérpalota.
Hivatalos órák: D. e. 10 -l-ig, d. u. 4—,|26-ig. Telefon: 15-53.

Cipögyári alkalmazottak önellátási
alapja vette bérbe a Szobotka-féle
birtok 112 holdas parcelláját

vonatkozó árlejtésnél, a m e n n y i b e n j elnök Nagyvárad, ^ 5. dr. AU-Nagjf
a bérösszeget ilyenformán fel fog- György — Öcsöd, kir. járásbiro Baltonya, 6. dr. Borbély János — Bó«
ják verni. Igaz, hogy a legutóbbi
kés, kir. járásbiró Békéscsaba, 7. dr.
kisgyülésen
idevonatkozóan aggo- Borlói Mátyás — Békés, kir, járásbídalmak hangzottak el, hogy ameny- ró Nagyszalonta, 8. dr. Máthé Ferend
nyiben a bérösszeget az árlejtésnél — Csongrád, kir. ügyész Dés, 9. dn
magasra verik fel, eljön majd az Orosz István — Békéscsaba, törvény(A Délmagsaiország munkalársá- mennyien ebből a bérleményből élMárairiarossziget*
idő, amikor a bérlők ezt az irreális széki tanácselnök
•ől) Kedden délelőtt került árlej- tek mér három év óta. A polgár10. dr. Loór Ferenc — Hódmezővábérösszeget nem tudják fizetni a
lés alá a volt Szobolka-t'éle városi inesldr tehát módot akar
most városnak és a nagyobb haszon sárhely, kir. járásbiró Baja, l i . dr,
Vetró Emil — Hódmezővásárhely,
bérlemény. Mint ismeretes, Szobot- nyújtani bárkinek arra, üogy kis*
ilyenformán csak látszat. Ezt a kér- törvényszéki biró
Sepsiszentgyörgy,
ka István 210 holdas városi bérletét bérlethez juthasson a volt Szobotdést azonban csak a későbbi idő- 12. dr. Koger János — Hódmezővásárnyolcévi
huzás-halasztás
után a ka-féle bérleményből. A város minpontban
kitűzendő árlejtés dönti hely, kir. ügyész Szatmárnémeti, 13.
legutóbbi kisgyűlés halározata vég- denesetre csak jól járhat az idedr. Implon János — Gyula, birósági
majd cl.
re likvidálta. A Volt Szobotka-féle
jegyző Szeged, 14. dr. Bakó József
városi bérlet egy részét visszacsa— Gyula, birósági jegyző Szarvas, 15.
dr. Bereczki Lajos — Békés, bírósági
tolták a közlegelőkhöz, a fennmajegyző Nagyvárad, 16. dr. Csüllóg Imradt részből pedig egy 112 holdas
re — Békés, birósági aljegyző Gyoközép- és több kisbirtokot csinált
ma, 17. dr. Józseffi Adám — Elek, bia város. A kisbirtokokat
úriejtés
rósági jegyző Dés, 18. dr. Lehel Pál
mellőzésével, a középbirtokot pedig
_ Szeged, polgármester Nagykanizsa,
19. dr. PLgniczky F:ndre — Szentes,
nyilvános árlejtés utján adja ismét
kir. Járásbiró Gyoma, 20. dr. Sóti Pébérbe a város az arra legilletéketer — Szeged, árvaszéki ülnök ZomKinevezés folytán 76 ügyvédet töröltek a létszámból
sebb ajánlattevőknek.
bor, 21. dr. Lugosi Dömötör — Sze— Polgármester, törvényszéki tanácsé nök, közellátási
A város balástyai földbirtokának
ged .törvényszéki tauácselnök
Újviatzl a részét, amely a volt Szodék, 22, dr Bányai Imre — Békés, kir,
felügyelő a szegedi ügyvedek között
járásbiró Hódság, 23. dr. Bertalan
bgtka-féle lanyaépülelek és major(A Délmugyaiorszttg munkuta^a- „év mellett az a város van léitüntct- Károly — Gyula, kir. járásbiró Makó,
ság körül terül el, valamivel több, tolj A sze^eui ugy vcuck szama uz
24. dr. Csordás István — Szeged, kir.
mint 112 hold földet
bocsájtották uioubt eve* loiyuuiun jeieutos uxei Ük- ve, ahol az illető ügyved működött.,,
Az 1939. Cvbru; 1. Dr. Gallolsik járásbiró Kula, 25. dr. Dégi János —<
kedden nyilvános árlejtés alá. En- ben csökkent. A szegedi úgyveül ka- Elek — Orosháza, kor. járásbiro Ér- Makó, kir. járásbiró Battonya, 26. dr.
nek a birtokrésznek eddigi kisbér- matúba bejegyzett ügyvedek létszámú sekújvár, 2. dr. Gottschall Sándor Uollósi Antal — Hódmezővásárhely,
lói — mind kedden jelentettük — eziuöszenm ado, boton ibaü-ben meg Viktor — Szeged, birosugi jegyző sze- törvényszéki biró Újvidék, '217. dr. Haküldöttségileg keresték tel a pol- 49b ugyvc-uet tartóit nyuvau a sze- ged, 3. Ur. Taliódy Zsolt — Szeged, terl Pál — Szeged, ügyészségi alelgedi kamura. Négy esztendő leíorguja bírósági jegyző Ungvár, 4. dr. lóth nök Szabadka, 28. dr. Necsov József
gármestert, hogy valamilyen raodot amit itmui százzal csökkent
ft szegő
László
Szeged, kir. járásbiro Sze- _ Csanádpalota, kir. járásbiró Pertaláljanak az árlejtésben való részdi kamaráim tartozó ügyvedek szama. g e( j, 5. dr. Farkas József — Makó, lak. 29. dr. Onesik Pál — Kondoros,
vételre. A városnak az a szándékai
A csökkenés okáról ezeket mou- tör
törvényszéki
vény széki titkár Kalocsa.
Kalocsa, 6
6. ár.
dr. kirí járásbiró Pétervására, 30. dr,
azonban, hogy ezt a birtokot csak dotiak u Del niagyar vi szagnak a ka- ftujer László — Szeged, törvényszéki Prehoffer István — HódmezővásárZombor,
osztatlanul adja bérbe, meghiúsí- marában:
titkár Kecskemét, 7. dr. Martonosi Fe hely, járásbirósngi alelnök
— Nap-nap után eiöfordul mosta- renc — Szörcg, kir. járásbiró Ökör- 31. dr. Roszik Mihály _ Szarvas, kir.
totta az eddigi kishérlők részvételét.
járásbiró Szeghalom, 32. dr. ÜrmősÉppen ezért érdekes, hogy a keddi nában, hogy az ügyvédek közül egye- mező, 8. dr. Kiss Imre — Szeged, tör
seket a birosagokhoz, illetve az vényszéki jegyző Gyula, közben Sza- sy Károly —"Gyula, birósági titkár
árlejtés alkalmával egy szövetkezet
ügyészségekhez neveznek ki. Az el- badkán járásbiró, ujabban mint ilyen Beszterce, 33. dr. Privitzer Jenő —
kapta meg a kérdéses 112 hold bér- mult negy ev alatt a szegedi ügyvédi 'Budapestre helyezve, 9. dr. Réti La Hódmezővásárhely, törvényszéki
titleményt. A Délmagyarországi Cipő- kamara tagjai közül összesen 7ti
-.. ügy- ^
— Szeged, bírósági jegyző Bács- kár. Sepsiszentgyörgy, 34. dr. Bernáth
gyár Alkalmazottainak
önellátási védet neveztek ki angyobbaru a bíró- almás, 10. dr. Pistor Egon — Szeged, Gyula — Hódmezővásárhely, kir. * jáAlapja vette bérbe a volt Szobotka- ságokhoz. Az 1939 évben 15 ügy vedet bírósági végrehajtó Szeged, 11. dr. rásbiró Újvidék, 35. dr. Deák Lajos
_ Szeged, bírósági jegyző öbecae, 36,
- féle birtokoknak a tnnyaépülctck és neveztek ki a mi kamaránk területe- Kapronczai Emil — Szcgcu, birósúgi dr. Kotlán Vilmos — Szeghalom, kir,
rői,
1640-ben
11
ilyen
kinevezés
törioggyakornok
Szeged,
12.
dr.
Dióssztmajorság körül elterülő 112 katént, 1011-ben 37, 1942-ben 1U k'neve- ! á g y i J ó z s c f _
törvényszék! közjegyző Élesd, 37. dr. Csánky IstM akó,
tasztrális holdnyi részét. A gyár
ván — Szeghalom, kir. közjegyző Salzes fiiwlnti
lorduli ei.'í
elő, míg
folyauian biró- nmio 1913.
HI.CÍ év frvlvnmnri
... _ A... 13. dr.„ Sinóros SzaA-.... gótarján.
Beregszász.
munkásai, alkalmazottai ugyanis a 3 ügyvédet peveztek- kg közülük egyet
bó Jenő — Szentes, kir. járásbiró
háborús
beszerzési
nehézségekre bírósági titkárnak, keltöt pedig koz Szentes, 14. dr. Banner László —CsaAz 1942. évben: 1. Dr. Égető Ernfl
való tekintettel önellátásra rendez- jegyzőnek. A kinevezések
tolytán nádpalota, törvényszéki bíró Huszt,
Hódmezővásárhely, kir. járásbiró
kedtek be és erre a célra
vették nugy mértékben csökkent az ügyve- 15. dr. Török Lajos
Makó, kir. já- Derecske, 2. dr. SzathmAry Dezső —s
bérbe a birtokrészt. A bérlet idő- dek száma, amíg ugyanis 1939-bed rásbiró Técső.
I Hódmezővásárhely, kir. ügyész SzaAz 1940 évben: 1. Dr
Kecskés badka,3. dr. Tokay László —Szarvas,
tartama 3 esztendő és a bérösszeg, meg 499 ügyvédet tartottak nyilván a
szegedi kamarában, l940-ben 462,1911- István — Szeged, birósági jegyző Szc- (k j r járásbiró Kolozsvár, 4. dr. Mucsi
amit ez a legeséselyesebb áriejtő fél ben 456, 1942-ben 417, 1943 január
1-én ged, 2 dr. Krasznai János — Oros-' p^ter _ Szeged, m. kir. közellátás
felajánlott a városnak holdanként pedig 405 volt a kamarai tagok szá- háza, kir. járásbiró Ktskunfaiegyhá'szeged, 5. dr. Szalay Józscl _ Batmásfél métermázsa buza,
vagyis ma. A kinevezett ügyvédénél termé- za, 3. dr. Lévay Nándor — Szeged, | t o n y a ' k j r (lgyísk Marosvásárhely, 6,
üiintegy 170 métermázsa buza éven- szetesen törölték az ügyvédek lajstro- bírósági aljegyző
Kiskunfélegyháza, dr/Sallav László — Békés, birósági
mából.
4 dr. Ltppái József — Szeged, birósá- titkár Székelvudvarhely, 7. dr. Sz«rként.
Érdekes, bogy a szegedi ügyvédi gi aljegyző' Battonya, 5. dr. Salacz dahelyi Kálmán — Szeged, bírósági
Az ilymódon
elkelt
bérlemény
kainara tagjai közül többnyire a vi*z- László
Szarvas, kir járásbiró Mar- j'sgyzö Szeged, a
8. dr.
Ar Kiss Etek —*
eddigi kisbirtokosait pedig a város szutért területekre nyertek kinevezést czal, 6. dr. Csapó Ödön — Battonya, .•—..„k c
Szarvas, birósági jegyző Orosháza,
ugy kívánja esélyhez juttatni
— a bírósagokhoz és az ügyészségekhez' kir. ügyész Rimaszombat (azóta Kns-i dr Mariin Sándor — Tótkomlós, kir,
mondotta dr. Pálfy József polgár- Négy úgyvédet közjegyzőnek nevezet' sán), 7. dr. Faragó István — Hódme-»t.yrásbiró Zilah, 10. dr. vitéz Szél
mester —, hogy a kisgyűlés! hatá- ki az igazságügyminíszter, három sze- zövásárhely, kir. járásbiró Szigetvár,, Bálint — Hódmezővásárhely, kir. jározattal
ellentétben a fennmaradt gedi ügyvéd pedig a közigazgatás más 'g dr. Csertő Károly — Csongrád, bi-1 r á s b i r d Hódmezővásárhely,
1943. évben: 1. Dr Csúcs Kerkisbirtokokat árlejtés mellett fogja posztjára kerül, igy dr. S ó t i Pétert iróságd jegyző Püspökladány, s). dr. |
Zom borba árvaszéki ülnöknek uevez- j Pogány József — Gyula, bírósági , u é : __ Szentes, birósági titkár Győr,
bérletbe adni.
ték ki, dr. M u c s i Péter a szegedi jegyzi!
•
-- xiirO. OOlian
_ ... — Dareawwin,
uyuiu, iu. ui,
'
rtT
A most kimaradt kisbirtokos bér- közellátási lelügyelöseg vezetését vet_ Elek, birósági jegyző Nyíregyháza, közjegyző Gyoma, 3. dr. vitéz Galamb
lök részéről ugyanis legutóbb oiyan te át, dr. L e h e l Pál szegedi ügyvéd 11.
xi. ar.
nunm —
dr. szemenye-y
Szememyey Bálint
— unnu»Oroshá-,x ccg
Makó, kir. közjegyző Pátó,ldor _
fion
f 0 va.
kifogások hangzottak el, hogy azok, pedig visszatért a felszabadított Ma- za, birósági jegyző Gyula.
Az 1941. cvuen; 1. Dr. Maiina La- ,
•
akiknek a legutóbbi kisgyűlés úgy- gyarkanizsára; polgármestere lett enjos
—
Kislelek,
kir.
ügyész
Maratnanek
a
városkának.
A
szerb
megszálszólván előjogot biztosított a fennrossziget, 2. Dr. Szilágyi Béla — Fölmaradt
és parcellázásra
kerülő lás előtt ugyancsak polgármester volt deák, kir. járásbiró Kraszna, 3. dr.
itt
bérleményekhez, nem voltak valaAz elmúlt négy évben — a szege- Demeter Józsel — Csorvás, kir. júiás- állandóan kapható KUCSKA MIHÁLY
mennyien a Szobotka-féle
birtok di ügyvédi kamara tagjait érintő — biró Gyergyószentmiklós, 4. dr. Olasz borpincéjében Kossuth Lajos-sikgárut
29. szám. Telefon
gazdasági munkásai, inig ők vala- kinevezések a következők voltak: (A Béla — Szened, törvényszéki tanács-i

Négy éx alatt százzal csökkent
a szegedi ügyvédi kamara tagjainak
száma
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