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'A rendőrség szegedi révkapitánysága közli: A
fisra vízállása julius 8-án reggel 7 érakor: 696;
hőmérséklete 24 fok Celsius, a levegő hőmérséklete: 22 fok Celsius.
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— Cikk a szegedi repülőmunkáról a »Magy*r
Szárnyakéban. A »Magyar Szárnyak* legújabb
száma érdekes cikket közöl a szegedi repülőmunkáról. A cikk kiemeli, hogy a szegcdi aviatika fejlődésében nagy szerepet játszott a szegedi sajtó, amely fölrázta a közönséget és teljés
megértéssel állt a repülösport mellé. A rendkívül színvonalas, kitűnő szaklap) legújabb szár
ma ezenkívül foglalkozik a repülés valamennyi
problémájával, képekben és szakszerű leírásban
mutatja be a győzelmes német repülőket, valamint az olasz repülőflottát és érdekes} szines
cikkekét ir a magyar repülésről.
— Kerékpárlopás. Vasárnap délután Katona
Károlyi napszámos lopás miatt tett följelentést
a rendörségen. Följelentésben elmondotta, hogy
a budapesti müut melletti fehértói csárdából egy
ismeretlen egyén kölcsönkérte Farkas Imre fehértől lakos kerékpárját, amelyet azután ellopott. A följelentés ügyében a rendőrség megindította a nyomozást.
_ Hirtelen halál. Hirtelen halálesetről tettek
Jelentést hétfőn délelőtt a rendőrségen. Katona
Lajos 31 éves Francia-utca 9. szám alatti müaszialost reggel hozzátartozói szobájában holtan
találták. A halál okának megállapítására a rendőrség boncolást rendelt el.
— Elitéltek egy régóta körözött tolvajt. Megrögzött bűnöző fölött ítélkezett héttőn a büntetőtőrvényszéken Láng Ádáin dr. törvényszéki
biró. A vádlott: Boros Ferenc 31 éves napszámos
ellen Regdon József dr. ügyész lopás miatt terjesztette elő szóbeli vádinditványtát, mert Boros
ezév május 8-án betört Nagypál József kiskundörozsmai gazdálkodó házába és onnan a folyosóról egy pár csizmát és egy rézüstöt lopott el. A
tőrvényszék elfogató parancsot adott ki Boros
Ferenc ellen, amelynek alapján vasárnap a kiskundorozsmai csendőrség elfogta és a szegedi
ügyészség fogházába kisérte a tolvajt.' A hétfőn
megtartott tárgyaláson Boros töredelmes beismerő vallomást tett. Elmondotta hogy amikor a
lopást elkövette, már hetek ó'a nem kapott munkát és két nap óta nem evett. A törvényszék a
bizonyítás lefolytatása után
megállapította a
Vádlott bűnösségét és az enyhítő körülményekre
való tekintettel, egyhónapi fogházbüntetéssei sújtotta. Az Ítélet nyomban jogerőre emelkedett.
— A természetes »Ferenc József* keserűvíz
régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát!

RÁDIÓ
KEDD, JULIUS 9.
* BUDAPEST I,
8 40: Ébresztő, torna. 7: Hirek". Közlemények.
Étrend. Hanglemezek. 10: Hirek. 10.20: Egy külföldi nő rólunk. Felolvasás. 10.45: Divattudósitás.
Felolvasás. 11.10: Nemzetközi' vizjeteőszojgálat.
12: Harangszó. Himnusz. Idöjárásjelentés. 12.10:
Weidinger Ede szalonzenekara. 12C40: Hirek. 1.20:
Időjelzés, időjárás- és vizállásjelenés. 1.30: Müvészlemezek. 2.30: Hirek. 2.45: Műsorismertetés.
3: Arfolyamhirek, piaci árak, élelmiszerárak. 4.10:
Asszonyok tanácsadója. Arányi Mária előadása.
4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5: Hirek
Szlovák és ruszin nyelven. 5.15: Toki Horváth
Gyula és cigányzenekara. 6.15: A régi turista
utigondjai. 6.45: Wehner G'éza orgonál. Közvetítés a Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. 7.15:
Hirek'. 7.25: Emlékezés Balbóra. 7.35: Rigoletto.
Opera hanglemezről. 0.40: Hirelc, idöjárásjelentés, hirek szlovák és ruszin nyelven. 10.10: A
Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara.
11: Hirek német, olasz, angol és francia nyelven.
1120: Lakatos Tóni és Misi cigányzenekara muzsikál. 0.05: Hirek.
BUDAPEST I L
5.45: Ruszin hallgatóinknak. Oszuszk'y Mária
minisztérium mezőgazdasági féíórája. 7.30: Zrisyi az ember. Föiolvasás. 8. Hirek magyar, szlod-uszin népdalokat énekel. 6.45: A földművelésügyi
Vák és ruszin nyelven. 8.25: Tánelemezek. 9: A
>cozaik. Felolvasás. 9.30: Idöjárásjélentés.
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1940 július 28-tól, 1940 július 6-ig, a következő ingatlanok gseréltek gazdát.:;
Kőtty Milánné szegedi lakos eladta Imreutca 1/b. sz. a. lakóházát, 82 n. öl udvarral, Törözs Anna szegedi lakosnak, 34.000 P, vételárért
Kállai Béláné éa leánya szegedi lakosok eladták Lehel-utea 6. 6z. a 107. n. öl üres telküket Bite János és neje szegedi lakosoknak,
1600 P vételárért
Ozsvári Jánosnó és tásai, szegedi lakosok eladták Móra-utea 49 sz. a. lakóházukat, 157 n. öl
udvarral, özv. Kószó Máténé és tsai szegedi lakosoknak, 5000 P vételárért.
Dobó Ferenc és gyermekei szegedi lakosok
eladták Szabadsajtó-utca 10. sz. a. lakóházukat
170 n. öl udvarral és kerttel 1.42 kor. kat- tiszta
jövedelemmel, Farkas István és neje szegedi
lakosoknak, 4650 P vételárért
Kopasz József szegedi lakos eladta Hajnalutca 30/b. sz. a. lakóházát, 85 n. öl udvarral és
kerttel 1.43 kor. kat. tiszta jövedelemmel, Dr.
Apáthy Jenő szegedi lakosnak, 4000 P, .vételárért.
Ozsvári Jánosné és tsai budapesti, szegedi
és romániai lakosok eladták Közép-utca 16. és
Délibáb-utca 97. sz. a. lakóházukat, 168 n. öl
kerttel, 1-89 kor. k a t tiszta jövedelemmel. Ocskó János és neje szegedi lakosoknak, 2016.67 P.
vételárért.
A Magyar Általános Hitelbank budapesti bejegyzett cég eladta Kálvária-utca 41. sz. a. lakóházát, 296 n, öl udvarral és kerttol, 2.54 kor.
kat. tiszta jövedelemmel, Nagypál Szilveszter
és neje szegedi lakosoknak 20000 P vételárért
Halász Lajos és tsai szegedi lakosok eladták
Puskás-utca 3- sz. a. lakóházukat, 167 n. öl kerttel, 2.82 kor. kat. tiszta jövedelemmel, Kollár
Bálint és neje szegcdi lakosoknak, 4500 P .vételárért
Schubert Arnoldné budapesti lakgs eladta
üyertyáinos-utca 2 és Petőfi Sándor sugárút
25 sz. a. lakóházát, 209 n. öl udvari'al, Schaffer
Uyula szegedi lakosnak, 23000 P vételárért.
Hodács Jozaíin és tsai szegedi lakosok
eladták Teréz-utca 7. szám alatt és Cserzy Mihályutca 28. szám alatti lakóházukat 143 n. ól udvarral, Mantler Antalné szegedi lakosnak, 10.500 P
vételárért.
Ozsvári Józsefné szegedi, budapesti és romániai lakosok eladták Matyderék dülőbeli 1299 n.
öl szántójukat 21.92 kor. kat. tiszta jövedelemmel, Szekszárdi Imre és neje szegedi lakosoknak
2598 P vételárért.
özv Incze Józsefné szegedi lakos eladta Alsóvárosi nyomás dülőbeli 200 n. öl szántóját 3.36
kor. kat, tiszta jövedelemmel, Pető Mihály és neje szegedi lakosoknak 500 P vételárért
Ozsvári Jánosné és társai szegedi, budapesti
és romániai lakosok eladták Terehalom dülőbeli
1321 n. öl szántójukat, 22.29 kor. kat. tiszta jövedelemmel, vitéz Szőke István és neje szegedi lakosoknak 2377 P vételárért.
Ozsvári Jánosné szegedi, budapesti és romániai lakosok eladták Terehalom dülőbeli 1 hold
1126 n. öl szántójukat 47.69 kor. kat. tiszta jövedelemmel, Csonka István szegedi lakosnak 6499.80
P vételárért.

Párisi Nagy Áruház Rf.
Szeged (Csekonícs és Kissufca sarok)
BEFŐZÉSHEZ!
Befőttes üveg félfehér:
liter
0.25
0.4
ár 4 drb —.58
4 drb -.68

0.5
4 drb -.88

Lekváros üveg féllehér:
liter
0.2
0.3
ár 5 drb -.58
5 drb --.78

0.5
4 drb -.88

Babos üveg félfehér:
liter
0.3
0.S
ár 5 drb —.68
4 drb --.68

0.75
4 drb -.88

Ugorkás üveg félfehér:
liter
3
4
ár
—.58
—.78

5
—.98

Patent üveg 100 mm-est
liter
0.5
ár
—.94

0.75
P 1.04"

6
P 1.18

Julius 8-tól augusztus 20-ig a betipiacos napok kivételével áruházunkat délben fél 1-tőt
3 óráig zárva tartjuk.

m

-w

n
ff

Szűcs Illés. szegedi lakos eladta Csizikhalom1
dülőbeli 1 hold 319 n. öl szántóját 18.59 kor. kat,
tiszta jövedelemmel Szakái János és neje szegedi'
lakosoknak 4413.70 P vételárért.
Trinkula József és neje szegedi lakosok eladták belterületi 151 n. öl kertjüket 3.31 kor. k a t
tiszta jövedelemmel Bodnár Lajosné és tsa szegedi lakosoknak 1600 P vételárért.
Szabó József szegedi lakos eladta Rókusi ff.
48. sz. a. lakóházát, 1224 n. öl udvarral ifj. Szabó
József szegedi lakosnak 2500 P vételárért.
Varga Tamásné szegedi lakos eladta Ábrahám dülőbeli 85 n. öl szántóját —25 kor.
kat
tiszta jövedelemmel Szabó Andrásnő szegedi lakosnak" 63.75 P vételárért.
Dobó Gyula és tsa szegedi lakosok' eladták
Dobó-dülőbeli 1510 n. öl szántójukat, 4.43 kori
k a t tiszta jövedelemmel, H a j d ü István és neje szegedi lakosoknak, 1132.50 P vételárért.
Balogh József és tása szegedi lakosok elaaták Szirtos-diilőheli 8 hold 400 n. öl szántójukat 5/22 részét, 65.94 kor. kat. tiszta jövedelemmel, Balogh Péter szegedi lakosnak, 2125 P vételárértAz Országos Központi Katolikus Legényegylet budapesti egyesület eladta Korona-utdá
29. sz. a. lakóházát, 148 n- öl udvarral, özv. Bnkaesi Sándorné szegedi lakősnak, 24.000 P vételárért.
Barát Gézáné szegedi lakos eladta 521 n, öl
szántóját, 8.79 kor. kat. tiszta jövedelemmel,
özv. Császár Fcrcncné szegedi
lakosnak,
500 P vételárért.
Lukács Feronö szegcdi lakos eladta Bigéiutca 36/b. sz. a. 102 n. öl házhelyét, 2.28 kor- k a t
tiszta jövedelemmel, vitéz Tompái Balázs ég
neje szegedi lakosoknak. 2200 P vételárértözv. Puskás Mátyásné szegedi lakos eladta'
Fekoteszél-dülőbeli 855 n. öl szántóját, 14 42.
kori kat. iiszta jövedelemmel vitéz Szőke István és neje szegcdi lakosoknak, 1881 P vételárért.
Ozsvgri Jánosné és tsai budapesti, szegedi
és romániai lakosok eladták Csizikhalom-diilőbeli 1220 n. öl szántójukat, 20.59 kor. k*t. tiszta jövedelemmel. 10/12-ed részben Csonka Vince és tsa szegedi lakosoknak, 1931-69 P vételárért.
_
„
K. SzűBs Gábor és neje szegedi lakosők eladták Vásárhelyi-sugárút 11. sz. a. lakóházckat,
146 n. öl udvarral, Nemere Alajosné és tsai szegedi lakosoknak, 14000 P. vételárért-

TŐZSDE
Budapesti terménytözsdezárl&t 'A készáru pia*
eon hétfőn is rendkívül csekély volt a forgalom,
az összes terménycikkek ára változatlan maradt.
Zürichi devizazárlat. Páris —.—, London 16.50,
Newyork 441.50, Milánó 22.40, Berlin 16.87, Szófia 5.50, Belgrád 10.—, Athén 3—, Bukarest 2.30.
Budapesti értektőzsdezártat. Az értéktőzsdén
hétfőn is igen csekély volt a forgalom. Megbízások alig érkeztek a piacra cs a nyári évad beköszöntével a terem látogatottsága is erősen megcsökkent s igy kezdettől zárlatig nagyfokú üzlettelenség uralkodott a piacon. Nyitáskor még jóltartott irányzat mellett többségben voltak a kisebb árjavulások, később azonban vételi érdeklődés hiánya miatt lemorzsolódtak az árfolyamok,
ugy, hogy zárlatig 1—2 kisebb árjavuláslól eltekintve, az értékek jegyzése igen csekély volt.
Zárlatkor az irányzat gyengén tartott volt. Zárlati árfolyamok: Magyar Nemzeti Bank 176.—>,
Kőszén 364.—, Ganz 14.5, Izzó és Szegedi Kenderfonógyár —.—
Budapesti hivatalos valutaárfolyamok. Angol
font 12.90—13.10, belga frank
, dán korona
.
, dinár 7.60—7.90. dollár 34410—
350 10, francia frank
.
, hollandi frt. —.—
—.—, cseh-szlovák korona 11.45—11.80, (20 K-nál
nagyobb címletek kivételével), szlovák kor. 1145
—11.80 (20 K-nál nagyobb címletek kivételével),
kanadai dollár 301—306, lej 3.20-3.40, leva 8.30—
3,60, lira 17.40-17.90 (csak 10 Itrás bankjegyek és
érmék vásárolhatók), német márka —.—, norvég
korona — — , svéd korona 81.70—82.70. svájci fr.
77.65-78.65.
A budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése.
Buza 77 kg-os tiszavidéki 20.25, 78 kg-os '20.75, 79
kg os 21.0^80 kg-os 21.25. Pestvidéki rozs 16 60—
1685, sörárpa kiváló 22.60—22.85, takarmányárpa
1 18.50-18.75. zab 20.80-21.05, tengeri tiszántúli
27.50—27,75.
Celkágól terménytőzsdczárlat. Buza lanyhuló.
Juliusra 75,75, szeptemberre 76.25—egyuyolcad,
decemberre 77 háromnyolcad—egynegyed. Tengeri szilárd. Juliusra 61, szeptemberre 58 cgynyolcad, decemberre 55.25. Rozs jól tartott. Juliusra
42 ötnyolcad, szeptemberre 44.5, decemberre 46
háromnegyed.

