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TŐZSDE 
BUDAPESTI UTMUTATÓ Tavaszt Divit-Uldonsógok 

Modell kostümök 
Mode l l f e lö l tők 

Angol kostümkelmék 
Blous különlegességek 
Pongyola újdonságok 
Uj szabású alsószoknyák 

megérkeztek 

SÁTOR PAL 
divatáruházába. 

Készséggel küld a czég min táka t 

e lap előfizetőinek. 

Budapesti gabonatőzsde. A határidőpiacon 
a délelőtt folyamán 20—30 fillérrel megszilárdult az 
őszi buza ára, mert az ország több helyéről ismét 
panaszos jelentés érkezett a vetésről. Félkét órakor 
a következők voltak a záróárfolyamok : buza ápri-
lisra 11.53—11.54, buza májusra 11.31—11.32, buza 
októberre 10.78—10.79, rozs áprilisra 8.14-8.15, ten-
geri májusra 5.67—5.68. zab áprilisra 8.60—8.61. 

A készáruvásáron eleinte változatlan, később né-
hány fillérrel drágább áron 11.000 mm. buza kelt el. 
A többi cikk is tartott irányú. 

Buza. TiszaviÜéki: 1400 mm. 79.5 k. 24.— K felső, 
150 mm. 79.5 k. 24.— K, 150 mm. 79.4 k. 24— K, 
100 mm. 78.5 k. 23.80 K, 3000 mm. 78.4 k. 24.— K, 
1000 mm. 78 k. 24.10 K, 500 mm. 78 k. 23.85 K, 1000 
mm. 77.8 k. 23.85 K, 1000 mm. 76 k. 23.60 K, 100 
mm. 75.8 k. 23.35 K. 

Fejérmegyei: 180 mm. 77.4 k. 23.60 K. 
Pestvidéki: 100 mm. 78.5 k. 23.50 K, 45!) mm. 74.5 

k. 22.60 K. 
Felzömagyar országi: 152 mm. 78 k. 23.60 K. 
Rozs: 1000 mm. 15.80 K, 200 mm. 15.70 K, 150 mm. 

mm. 15.70 K, készpénzfizetés mellett. 
Tengeki: 150 mm. 11.80 K., készpénzfizetés mellett. 
Zab: 100 mm. 17.90 K, 100 mm. 17.55 I£, készpénz-

fizetés mellett. 
Lóhere: 82 mm. 110.— K, készpénzfizetés mellett. 
Budapesti értéktőzsde. Március 16. Ma sem 

vették figyelembe az előtőzdén, hogy külföldről kivé-
tel nélkül szilárd jelentés érkezett, mert nálunk 
a bizományosok még mindig realizálnak. A nemzet-
közi piac értékeinek ára lemorzsolódott, utóbb a 
magyar hitelrészvény bécsi födözós nyomán kissé 
javult. A helyi piacon lanyhán folyt a vásár a 
rimamurányi részvény kivételével, amelyet a bécsi 
vaspiac íölbuzdulása nyomán szívesen vásároltak. 
A készárupiacon változás alig volt. A zárlat nyugodt 
volt. Köttettek : Magyar hitelrészvény 863.75—865. 
Osztrák hitelrészvény 667—667.25. Osztrák és magyar 
államvasút 750.25—750.50 Városi villamos vasut-
részvény 394.50—395.50. Közúti villamos vasutrészvény 
757.25—758.75. Magyar bank részvény 721—723. Jel-
zálogbank 490.50—491. Leszámítoló bank részvény 
—.—. Rimamurányi vasmürészvény —.—. Hazai taka-
réksorsjegy —.—. Salgótarjáni kőszénbánya részvény 
661.—. Magyar agrárbank —.—. Konvertált jelzálog-
sorsjegy —.—. Izzólámpa 346—348.—. Hazai bank 
részvény —.—. Kereskedelmi hitel —.—. Magyar 
vasúti forgalmirészvény —.—. Ganz-félerészvény —.—. 
Flóra gyertyagyár —.—. Egyesült izzólámpa —.— 
828. Budapest Lipótvárosi takarékpénztár —.—. Hazai 
sorsjegy —.—. Altalános kőszénbányarészvény 681.—. 
Beocsini cementgyár —.—. Magyar jelzálogbank 
—.—. Pesti magyar kereskedelmi bank 3990—3994. 
Spódium-gyár —.—. Magyar villamossági részvény-
társaság 459.50—460. Hazai takarékrószvény —.—. Sza-
natórium sorsjegy-részvény —.— Danubius részvény 
Temesvári szeszgyár részvény —.—. Leszámi-
toló-bank részvény —.—. Északmagyarországi kőszén-
bányarészvény —.—. Adria tengerhajós —.—. 
Fegyvergyár —.—. Schvarzer-féle szanatórium rész-
vény —.—. Klotild vegyiipar —.— Nasici tanningyár 
629. Gázizzó —.—. Magyar cukoripar —.—. Bur-
vasut —.—. 

A déli tőzsde tartott berlini jegyzések és bécsi 
vásárlás nyomán tartott volt. A nemzetközi értékek 
alig változtak. A helyi piacon a magyar bank-rész-
vény kissé javult. A készárupiacon számottevő válto-
zás nem volt. A zárlat nyugodt. — Kötöttek : Magyar 
hitelrészvény 864.75—865.25. Osztrák hitelrészvény 
667. Osztrák és magyar államvasut-rószvény —.— 
Déli vasút —.—. Jelzálog bankrészvény —.—. Leszá-
mítoló bankrészvény 578.50—589.50. Rimamurányi 
vasmü-részvény 679—679.50. Hazai sorsjegy-részvény 
—.—. Egyesült izzólámpa —.—. Salgótarjáni kőszén-
bánya-részvény —.—. Közúti villamosvasút ——. 
Városi villamos vasutrészvény —.—. Iparbank részvény 
—.—. Ganz-féle vasöntő —.—. Magyar villamossági 
—.—. Magyar jelzálogbank 490—491,50 FJóra gyertya-
gyár —.—. Gazdasági gépgyár —.—. Schvvarzer-féle 
szanatórium-részvény —.—. 4 százalékos magyar ko-
ronajáradék —.—. Agrár bank —.—. H zai bank-
részvény 305.75—306. Atheneum —.—. Danubius 
—.—. Magyar cukoripar —.—. Spódium-gyár —.—. 
Budapesti általános villamossági —.—. Budapesti 
közúti vasút —.—. Beocsini cement —.—. Altalános 
kőszénbánya-részvény 6.8. Lipótvárosi takarékpénztár 
—.—. Belvárosi takarékpénztár —.—. Kereskedelmi 
bank —.—. Nasici tannin gyár —.—. Magyar bank-
részvény —.— Salgótarjáni 661. 

Dijbiztositás: Osztrák hitelrószvónyből holnapra 
3—4 korona, nyolc napra 6—8 korona, március hónap 
végére 12—14 korona, osztrák és magyar államvasut-
részvényből március hónap végére 12—14 korona. 

Bécsi börze. A mai előtőzsdén a kötések a 
kővetkezők voltak : Osztrák hitelrészvény 667.25. 
Magyar hitelrészvény 865. Anglo-bank 330.50. Bank-
verein 558.50. Unió-bank 633.—. Landerbank 535.—. 
Osztrák-magyar államvasút 751.25. Déli vasút 115.75. 
Rimamurányi vasmű 678.50. Alpesi bányarészvény 
811.—. Török sorsjegy 256.—. Márka készpénzért 
117.47. Ultimóra 117.43. Orosz járadék —.—. 

A newyork i tőzsde. Petróleum 7.40, zsír 

9 45, tengeri 5>61, buza 8 93, gabona átszállí-

tása Liverpoolba 2 dollár, kávé 1205, liszt 

3 65, cukor 3 68, réz 11.85. 

Mit játszanak ma a sz ínházakban: 

Nemzeti Szinliáz: Drághy Éva esküvője. Kez-
dete fól nyolc órakor. 

Magyar Királyi Operaház: Tristán és Izolcle. 
Kezdete fél nyolc órakor. 

Várszínház: Pry Pál. Kezdete fól nyolc óra-
kor. 

Vigszinház: A zseni. Kezdete fól nyolc 
órakor. 

Magyar Szinház: Orvosok. Kezdete fél nyolc 
órakor. 

Király Szinház: A babuska. Kezdete fól 
nyolc órakor. 

Fővárosi Városligeti Szinház: A szoknya-
nadrág. Kezdete fél nyolc órakor. 

Uránia Szinház: Waterloo. Kezdete fól 
nyolc órakor. 

H l M - M S K i 
Minden este pont 8 órakor. . . — - Újdonságok! 

UT g M fi M | Szinházi botrány a nézőtéren, ' 
i H I I H m . i felvonásban. Francia paródia. 

| | R F M K a z orosz cár udvari illuzionistája J | 
• • ' t o l ü i csodálatos m u t a t v á n y a i v a l . • • 

Rudolf Meinhard l ^ S t s S í ^ S í 
B A L A L A J K A , W 0 L K 0 W S K Y 
világhírű orosz énekes és táncos társulata és zenekara. 
The Jol ly türis, angol ének- ős tánczcsoport első 
fellépte, Korna i Berta mint vendég, Solti Hcr-
íiiIn, A NADRÁGSZOKNYA, A szál lodai 
tolvaj, bohózat és a márciusi műsor többi 17 

slágerszáma. 
Minden vasár- ég ünnepnapon délután fél négy órakor mérsé-
ke l t lielydru nagy jjyermek-előadAs, az összes attrak-

ciók fölléptével. 

Kovács-kávéház , Andrássy-ut (Oktogon-tér), 
szegediek találkozóhelye. 

Sz implo i i-kávé l i áz (üzletvezető Hajdú József) 
József-körut 8. 

Bodő-kávéház , József-körut 56. 
I s tván-kirá ly szá l l ó , Podmanitzky-utca. Ké-

nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 
Ki t tner M ihá l y éttermei Erzsóbet-körut 13. 
Remény i M ih á l y , Magyar királyi zeneakadé-

miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 
Szénás i és K a r d o s r.-t. részletfizetésre is 

szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Apdrássy-ut 1. 

Dr . F ah i ny i , volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8, 
gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 

EGYESÜLETI ÉLET 
B i r a z egyesületekből . A szegedi ügyvéd-

jelöltek egyesülete április huszonegyedikén tartja 

rendes évi közgyűlését. Tisztújítás is lesz. Mül-

ler Rezső dr, budapesti ügyvéd, az ügyvédjelöl-

tek egyesületének meghívására április tizen-

nyolcadikán „A kisajátításról" tart fölolvasást 

az ügyvédi kamara helyiségében. — A mórnök-

és ópitészegyesület szegedi osztálya pénteken 

este hat órakor a kaszinóban ülésezik, amely 

alkalommal Tordai Imre felsőipariskolai igaz-

gató, királyi tanácsos az iparoktatásról tart 

előadást. Az előadás után fól nyolc órakor va-

csora lesz a Kass külön helyiségében. 

Uránia s 0 a z ; 0 S Szinház 
Kfillfly- ( l ) -É f l H o l t a - I i M l n ! i 

Pénteken, március 17-én: 

1. Viasz-szobrászat, tanulságos. 
2. Kis kerékpáros, humoros. 
3. Mozgófénykép-ujság, ujabb aktualitások. 
4. Havasi vadász, dráma. 
5. Első lopás, humoros. 
6. Anyai sziv, dráma. 
7. Pali elővigyázatos, humoros. 
8. Horatiusok, nagyhatású dráma. 

keidild eslt 7 és 9 M ó r . hi Uránia felefoiisiáiiu 827. 

KÖZIGAZGATÁS 
— Í — 

A Tisza Lajos-körut aszfaltozása. 

(Saját tudósítónktól.) A Tisza Lajos-körut 

aszfaltozása ügyébeu a tanács csütörtöki ülé-

sén döntött. A tanács ülését megelőzően az 

árlejtező bizottság is tartott ülést és azon ki-

mondották, hogy a munkálatoknak együtt való 

kiadását javasolja a bizottság. Ilyen értelem-

bon is tette meg a javaslatát a tanácsnak. 

A tanács ülésén a beérkezett négy ajánlat 

közül csak kettőt vettek figyelembe. A Magyar 

Aszfalt Részvénytársaságnak ós New Chatel 

Company Lt. ajánlatát. A Magyar Horvát aján-

latát mellőzték azért, mert az nem vonatko-

zott az egész munkálatra, a Pick és Tóbiás 

cég ajánlatát pedig formahibák miatt nem vet-

ték figyelembe. Kifogásolta a tanács ugyanis, 

hogy a Pick és Tóbiás cég nem nyújtott ada-

tokat eddig végzett munkálatairól, nem mellé-

kelte a cégbejegyzésről szóló bizonyítványát és 

az aszfaltmintát. Mindenesetre különös, hogy a 

tanács ilyen okok miatt mellőzi egy szegedi 

cég ajánlatát. A vállalkozók cégbejegyzési bi-

zonyítványára igazán nincs szükség, mert hi-

szen Pick ós Tóbiás jelenleg a Margit-utcai 

polgári iskolát építik a város részére és igy a 

hatóság tudja, hogy a cégjegyzés miként szól. 

Az eddigi munkálatokról nem adhat a cég ki-

mutatást, mert ez lenne az első aszfaltozása, 

de, hogy a munkája jó lesz, arra garanciát 

nyújthat azokkal a föltételekkel, amelyeket 

ismertettünk már. 

Végeredményben az történt, hogy a tanács a 

Magyar Aszfalt Részvénytársaságot bizta meg 

a munkák kivitelével, miután annak az aján-

latát látta legolcsóbbnak. A Pick és Tóbiás 

cégnek a gyalogjáróra vonatkozó ajánlata ol-

csóbb, mint a többié, a mérnökség számitása 

szerint azonban az összmunkálatra beadott 

ajánlatok közül a Magyar Aszfalt Részvény-

társaságé a legolcsóbb, az a vállalat 877,595 

korona 52 fillérért késziti el az egész ut asz-

faltozását. Ebben az összegben benne van a 

gyalogjárónak tiz, a kocsiutnak huszonöt éves 

föntartása is. A New Chatel 943,298 korona 80 

fillérért, a Pick ós Tóbiás pedig 1.079,030 ko-

rona 60 fillérért volt hajlandó elvállalni ezt a 

munkát. A tanácsnak az álláspontja az, h o g y 
egy vállalkozónak kell kiadni az egész munkát, 

mert csak igy lesz egyöntetű a körút ron-

dozése. 

A határozatot először ugy hozta meg a ta-


