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Ingatlanforgalom 

Szeged sz. kir. város területén 1942 
október 3-tól 10-ig a következő ingat-
lanok cseréltek gazdát: 

Vass István és társai eladták Vass 
Gergelynek a Feketeszél dűlőben lévő 
1305 n. öl földjüket 22.02 K kat. tjöve 
delemmel, 3000 P-ért. 

özv. Csikós Józsefné eladta Szán-
tó Mihálynak a Külső Szatymaz dűlő-
ben lévő 2 hold 26 n. öl földjét 2130 
K kat tjövedelemmel, 677.60 P-ért. 

Gyaponyi József és neje eladták 
Fekete György és nejének a Somogyi-
telep 328 számo házukat 3900 pengő-
ért. 

Makra Józsefné eladta özv. Csikós 
Józsefnénak az összeszék dűlőben lé-
vő 1 hold 927 n. öl földjét 6.92 K kat 
tjövedelemmel s a rajta lévő házzal 
5714 pengőért 

Vítfe Ónozó István eladta Dobo 
Miklósnak a Zákány 585 számú házát 
200 n. öles telekkel 9700 P-ért. 

Frank Márton és neje eladták Ples. 
kó Béla és nejének a Vásárhelyi-sn 
gárut 104 sz. alatt lévő 176 n öles 
házhelyükét 6100 P ért 

Klein Mátyás és neje eladták Lá-
zár István és nejének a Somogyite-
iep 1054 számú házukat 5500 P-ért 

Biczók Józsefné eladta Bitó János 
és nejének a Lomnici-utca 149. számú 
házát 200 n. öles telekkel 10.000 P-ért. 

Vass István és társai eladták Ju-
hász Ferenc és nejének a Putri dűlő-
ben lévő 1067 n. öl földjüket 18.01 K 
kat. tjövedelemmel, 3500 P-ért 

Fagier Károly eladta dr. Kőszegi 
Dénes és nejének az Ábrahám dűlő-
ben lévő 800 n. öl földjét 8.50 K kat 
tjövedelemmel, 2400 F-ért. 

Papp Mátyás és neje eladták forn-
bátz Balázs és nejének a Röszke 77 
számú házukat 564 n. öles telekkel 8 
ezer pengőért. 

Nyári Ferenc eladta Szécsi Sán-
dor és nejének a Vadkerti-tér 8 számú 
házát 231 n. öles leiekkel, 5000 P-ért. 

Szabó Kálmán és neje eladták 
Yalkai István és nejének a Nádas-
Utca 4a. számú házukat áő n. öles te 
lekkel, 15.500 P-ért. 

özv. Füz Imréné eladta Zákány 
József és nejének a Külső Szatyma? 
dűlőben lévő 600 n. öl földjét 162 K 
kat. tjövedelemmel, 1000 P-ért. 

Horváth Imréné eladta Papp Étel-
nek a Madarásztó dűlőben lévő 1200 
h öl földjét, 5.33 K kat. Ijötedelem-
mel. 550 pengőért." 

özv. Bilka Istváimé eladta ördög 
Ferenc és nejének a Somogyileiep 339 
vzámn házát 6600 pengőért 

í p A Mezőgazdasági Ipar 

p R. T. Mezőhegyes! Cukor-

gyárának igazgatósága, 

tisztviselői és munkásai 

mély megilletődéssel jelen-

tik, hogy 

Makláry Árpád ur 
vállalatunk cégvezetője, 

szkv. őrnagy, rövid szenve-

dés után e hó 10-én reggel 

elhunyt. 

A megboldogult évtizede-

ken át állt társaságunk 

szolgálatában és lelkiisme-

retes, odaadó munkásságá-

val kiváló érdemeket szer-

zett. Hűséges munkatársat, 

igaz barátot veszítettünk el 

benne. 

Emlékét őszinte kegyelet-

tel fogjuk megőrizni. 

B ő r t a l p ú c i p ő k é r k e z t e k ! 
Ő s z i d i v a t c f p S I c , i s k o l a c á p ő k , 

i v e t e k , s e l y m e k s z 

n a ^ y v á l a s z t é k b a n Hódy K e l e m e n - u . 1 2 * 

Telefon: 24-76. 

A tengerentúli buzatulbőség 
ellenére 

Csikágóban emelkedik a búzaár 
A washingtoni és a winnipegi me-

zőgazdasági hivatal egyformán fel-
emelte az augusztus elején közzétett 
buzatermésbecslés adatait. 

Az uj becslés szerint az OSA búza-
termése közel jár az egymilliárd 

bushelhez (270 millió métermázsához). 
Az összehasonlítás kedvéért közöljük 
az előző évek adatait: 

Hivatalos termésbecslések az USA 
ban: 

ö n z a milió b u s h e l b e u 
1939—40 1910—41 UH 1—41 1.912. VIII. 1. 1042 IX. 1 

755 816.7 W5.9 955.2 981 

Az idei, 981 millió bushelre becsült 
terméshez fogható 1916 óta nem volt 
az Egyesült-Államokban. Minthogy 
pedig az idei termés a belfogyasztást 
a remélhető csekély kivitellel együtt 
legalább 250 millió bushellel mégha 
ladja, a tavalyról áthozott 600 millió 
bushelnyi készlet 850—900 millióra 
fog megdagadni 

Ennek az óriási készletnek a nyo-
másán ugy igyekeznek kőnnyiteui, 
hogy a búzát kis részben alkohol'á 
dolgozzák fel részben takarmányozás-
ra használják, bár csak szűkre szabott 
korlátok közt, mivel az USA-nak a 
tengeritermése is fényesen sikerüli. 

Hivatalos termésbecslések az USA-
ban 

t e n g e r i m i l l i ó b u s h e l b e n 
1939-n 1940-41 1941-42 M VIII. I, 1942 IX. » 

2619 1 2449.2 3672.5 2753.7 S016 

A kanadai búzatermés felemelt 
becslése: 615 millió bushel (az augusz-
tusi 425 és a tavalyi 299 millióval 
szemben), ami annál figyelem remél 
több, mert ezt az eredményt a lava-
lyinál kisebb vetésterületen érték e! 
ugyanis a kedvező időjárás folytán 
az acra-enkinti hozam nagyobb a ta-
valyinál. Az utóbbi évek átlago* esv-

ségliozama ugyanis 16.8 bushel volt, 
a kormány által közzétett minősítő 
index-számok szerint pedig az idén az 
átlag 22.8 busheL 

Az északamerikai gabonahelyzet 
tehát a következőképpen alakul: Bú-
zakészlet millió bushelben (1 bushel 
a. m. 37.2 kg.) 

le Rooseveltnek az árak megrögzű* 
sét célzó akciójába. A tavalyról átho-
zott . 600 millió bushelnyi készletből 
400 millió bushelt kölcsön terhel, • 
többi még a farmerek kezén van, akik 
nem tudnak az árun túladni. A farme-
rek összességének jövedelmét, amely 
1932-ben még 5 milliárd dollár alatt 
volt, 1942-re több, mint 20 milliárdU 
becsülik a tavalyi 11 milliárddal szem-
ben. Ez utóbbi összegből 6.7 milliárd 
esik a termésből és 4.3 milliárd & 
állatállományból és állati termékek-
ből eredő bevételekre. Már a tavaly-
előtti és a tavalyi év is rekordszám-
ba ment, az idei pedig minden eddigi' 
túlszárnyaló harmadik rekordévnek 
mutatkozik. Ezzel szemben a farmerek 
arra hivatkoznak, hogy a buza áH 
még mindig nem érte el a >paritásos' 
szintet. Még emlékezetes, hogy az ár-
ellenőrző törvény (Emcrgency pri(| 
control Act) rendelkezései alól, ame-
lyek kimondják, hogy az áruk ári 
általában nem emelkedhetik a mu'1 

év julius 29-i színvonal fölé, ki van-
nak véve a mezőgazdasági termékek 
elsősorban a buza. A törvény ugJ 
rendelkezik, hogy a földtermékek árS 
mindaddig nem maximálhatók, am'í 
el nem érik a háború előtti pariid' 
110 százalékát. Háború előtti pariid 
son pedig azt az árviszonyt értik 
amely az 1909/1914-i időszakban 1 

mezőgazdasági cikkek és ipari gyárt-
mányok akkori árai közt fennálló'1 

(agrárolló), tekintetbe véve természe-
tesen a dollár akkori és ezidöszerin" 
vásárlóereje közötti viszonyt is. A1" 
a mezőgazdasági termékek árai 
a hábom ellőtti paritás 110 száza'® 
kának szintje alatt vannak, ugyhogl 
ahhoz, hogy az ár maximáláséra ke-
rüljön a sör. a búzának nem is CF 
kágóban, hanem a termelő hely*; 
129 eenfre kellene emelkednie (Sfn<i 

1942—43 1941—42 1940-44 

Átmeneti készlet Kanadában 375 514 912 
Átmeneti készlet USA-har- 600 885 282 

összesen 975 899 594 
Uj termések: 

Kanad. 615 299 m 

USA 981 945.9 8167 

Északamerika összes keszietc " W * 3143.9 W 
levonva a belsöszükséglete! 850 850 830 

Export fölösleg mr vm.9 í m . ) 

A fölösleg tehát kb. 16 millió tonna, 
oly mennyiség, mely a háború előtt 
fedezte volna Európának és a többi 
kontinens bevitelre utalt területeinek 
kb. három évi búzakészletét. 

Rendkívül súlyos a helyzet Argen-
tínában is. Mióta Argentína elvesz-
tette megszokott kapcsolatait az euró-
pai kontinenssel, Anglia pedig buza-
beviteli szükségletét "érthető okokból 
inkább Északamerikában fedezi, csak 
kis mennyiségű gabonát helyezhet et 
Spanyolországban, Portugáliában és 
vele szomszédos délamerikai államok-
ban. Az argentin mezőgazdasági mi-
nisztérium kimutatása szerint ax or-
szág az uj termésekből a következő 
kiviteli fölöslegekkel rendelkezt: bnza 
5.23 (tavaly 2.9) millió tonna, tengeri 
10.55 (tavaly (8.63) és lenmag 1.78 
(099) millió tonna. 

A legsúlyosabb a tengerihelyzet, 
mert noha a tengeri vetésterületét az 
1939-i 7 millió hektárról 1940-ben 6 
millió és 1941-ben kb. 5 millió hek-
tárra csökkentették és az. idei 9.2 mil-
lió tonnás termés kisebb volt az felő 
ző két év terméseinél, a fölösleg az 
adott helyzetben elhclyezhetetlennek 
látszik 1940 első 4 hónapjában az ar-
gentínai tengerikivitel még 913.287 ton-j 
na volt, 1941 ugyanazon időszakában 
már csak 271.409 és az idei év első 

hu za Winnipegben 
buza Csikágóban 
tengeri Csikágóban 

4 hónapjában mindössze 55.000 tonnái 
Az előző évi termésekből visszama-
radt készletek betudásával a tengeri-
fölösleget 17b millió tonnára becsü-
lik és ha ebből a már megromlott 4 
millió tonnát levonjuk, az év végén 
még mindig 13 millió tonna a tengert 
fölösleg. A tárolóhely hiánya Argcn 
tinában még sokkal nyomasztóbb, mini 
az Egyesült-Államokban, elannyira 
hogy a gabonát részben a szabadba n 
ponyvák alatt, részben iskolahelyisé 
gekben stb tároltatják. 

A négy nagytermelő állam negye 
dlk tagja, Ausztrália a férőhely és 
munkások hiánya miatt elrendelte " 
buzavetésterület további csökkentéséi 
Nyngatausztr&liában, ahol a legutób-
bi évtizedben az átlagos évi termelés 
33 millió bushel volt, a vetésterülete 
egy harmadával apasztották, mivel az 
utóbbi évek elhajózási nehézségei 
miatt a felhalmozódó készletek már 
oly nagyok, hogy nineu számukra fé-
rőhely, de az Így elmaradó 11 millió* 
bushel kárpótlására • farmerek a kor 
mánvtól hnshelenkint egy shilling té-
rítést kapnak. 

A fent várolt és a termelő államok 
szempontjából úgyszólván vigasztalan-
nak nevezhető heiyzet ellenére a szok-
ványhnza jegvzései Winnipegben tar-
tottak sől Csikágóban emelkedők 

1940 1941 1942 1942 1941 
IX. 14 IX 17 Vili. 17 IX 7 IX 14 
73.63 73.88 30 90 •0 
76.38 119.50 118 120.75 123.63 
63 75 79.63 8563 82.50 83.63 

kőlcsönpoíitl-1lenére a buza ára nemcsakhoj y nem 

Bírósági io^vaVornokí 
kinevezések 

Budapest. október 10. Az igazság 

ügyminiszter if jú dr. C s o n k ' 

Miklós szegedi lakost a szegedi, & 

A d á m Mihály csongrádi lakost J 

szegedi, dr. D é k á n y Ernó szege* 

lakost a szegedi, dr T a s n á d i Ele' 

szegedi lakost a szegedi, dr. vit* 

I p a c s Lajos kecskeméti lakost ' 

szegedi, dr. S i m o n László szeg«' 

di lakost a kolozsvári, dr. G u l y * ' 

Sándor békési lakost a szegedi k'f 

ítélőtábla kerületébe ideiglenes m1' 

nőségü bírósági joggyakornokk' 

nevezte ki. (MTI) 

Drága feleségem elhunyta 

alkalmából ezúton is hálás 

köszönetemet tolmácsolom 

mindazoknak a kedves is-

merősöknek, őszinte jóba-

rátoknak és szerető barát-

nőknek, akik a megboldo-

gult temetésének fényét 

személyes megjelenésükkel 

is emelni szívesek voltak 

és sírját virágokkal hal-

mozták el. 

Szegedi László 

m. kir postahivatali 

igazgató 

Mindazoknak, akik szere-

tett drága jó férjem, illetve 

fiam és testvérünk elhunyta 

alkalmából részvétüket fe-

jezték ki, fogadják a leghá-

lásabb köszönetünket. 

SZABÓ CSALAP 

kéjának köszönhetik a farmerek, hogy zuhant le, banem egyre emelkedik, bál 
« l óriási készletek ás a tauterzár ei- ím az emelkedés s'ehngvsem illik he-


