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buza októberre 11.38—11.39. rozs októberre 9.45— 
9 46, tengeri májusra 6.59—6.60, tengeri juliusra 
6.69—6.70, zab októberre 7.72—7.73. 

A készáruvásáron tiz-tizenöt fillérrel nagyobb áron 
25.000 métermázsa buza kelt el. A többi cikk, külö-
nösen a rozs szintén lényegesen nrágább. 

Bu<Iapenti értéktőzsde. Május 15. A mai elő-
tözsdén szilárd megnyitás után igen tartózkodóvá lett 
az üzlet, mert a bécsi piac iránya kedvtelen volt. A 
vezető értékek ára lemorzsolódott, a zárlat nyugodt 
A helyi piacon kevés kötés volt, a közúti vasút rész-
vény tartott áron cserélt gazdát. A készárupiacon 
kevés forgalmat tapasztaltunk, a magyar cukoripar 
részvény és a magyar agrárbantrészvóny újra jóval 
drágább áron volt keresett. — Kötöttek: Osztrák 
hitelrészvény 645—644. Magyar hitelrőszvény 815—816. 
Jelzálogbank 476.50. Rimamurányi 681.50—681. Közúti 
vasut 734.50—735.50. Városi villamosvasút részvény 
390.50. Magyar bank 740.25—741.50. Magyar agrár-
bank 517—519 25. Általános köszénbánya 717. Salgó-
tarjáni 661. Magyar cukoripar 2640—2655. 

A dőli tőzsde iránya ösztönzés hiányában igen 
csöndes volt. A nemzetközi értékek forgalma teljesen 
pangott. A helyi piacon a közúti vasúti részvény 
vonta magára az érdeklődést nagy ár javulásával. A 
A készárupiacon alig volt változás. A járadékpiac 
tartott. A valuta és ércváltó változatlan. A zárlat 
csöndes. A sorsjegypiacon nem volt kötés. — Kötöt-
tek: Osztrák hitelrészvény 644—644.60. Magyar 
hitelrészvény 815—816. Osztrák és magyar állam-
vasút 754—754 50. Leszámito'óbank 563.50. Jelzálog-
bank 476 50—477.50. Rimamurányi vasmű részvény 
680 50—681. Közúti villamosvasút'736^740.50. Városi 
villainosvasut-részvény 397—398. Hazai bank 302.75— 
303 Magyar bank 740.50—741. 4 százalékos korona 
járadék 91.25—91.20. Aszfalt részvény 92.50—95. 
Általános kőszén 724—726. Salgótarjáni 062. Magyar 
villamosság 478—479. 

Dijbiztositás: Osztrák hitelrészvényből holnapra 
3—4 korona, nyolc napra 0—8 korona, május hónap 
végére 14—15 korona, osztrák és magyar államvasut-
részvényből május hónap végére 14-16 korona. 

Bécsi börze. A mai előtőzsdőn a kötések a 
következők voltak : Osztrák hitelrészvény 043.75. 
Magyar hitelrészvény 814.—. Anglo-bank 324.50. Banlc-
vorein 542.50. Unió-bank 016.50. I,andorbank 534.25. 
Osztrák-magyar államvasút 754,25. Déli vasut 111.-
Rimamnrányi vasmű 680.—. Alpesi bányarészvény 
821.50. Török sorsjegy 251.—. Oszlrák aranyjáradék 
—.— Márka készpénzért 117.48. Ultiméra —.-
Orosz járadék 103.95. Skoda 609. 
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KÖZIGAZGATÁS 
Szeged közigazgatása áprilisban. 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bi-

zottság hétfőn délután tartotta rendes havi 

ülését Lázár György dr polgármester el-

nöklésével. Az ülésnek a rendes előadói je-

lentéseken kivül egyéb tárgya nem akadt. 

Az egyetlen határozat az volt, amelyet 

Scossa Dezső királyi tanácsos, tanfelügyelő 

javaslatára hozott a bizottság, amely kimon-

dotta, hogy Nyári Lukács tanyai tanitót 

botrányos magaviseletéért felfüggeszti az 
állásától. 

A bizottság üléséről alábbi tudósításunk 

számol be. 

Tóth Mihály tiszteletbeli tanácsos előterjesz-

tette a polgármester rendes havi jelentését, 

amelyet hozzászólás nélkül tudomásul vettek. 

Faragó Ödön dr tiszti főorvos arról tett je-

lentést, hogy áprilisban kedvezőbbek vollak a 

közegészségügyi viszonyok, mint márciusban 

és a halálozások és megbetegedések számában 

csökkenés állott be, Növekedett a születések 

száma is és igy a szaporulat sokkal na-

gyobb volt. Ragályos betegségek szórványo-

san fordultak csak elő, a kanyaró növekedett 

és egy tanyai iskolát be is kellett zárni. A 

nem ragályos betegségek közül a lógzőszerinti 

bántalmak uralkodtak leginkább és ezek okoz-

ták a legtöbb halált. 

Áprilisban született százhetvenkét fiu, száz-

negyvenhat leány, meghalt százhuszonnyolc 

férfi és százhat nő. A népességi szaporulat 

hetvennégy, márciushoz képest negyvenkét lé-

lekkel több. 

Scossa Dezső tanfelügyelő bejelentette, hogy 

a közoktatásügyi miniszter a pincérszakisko-

lának kétszáz korona államsegélyt adott, Arany 

Károlyné nyugdíjigényét 2880, Willheim Elláét 

1200 és Varga Borbáláét 1200 koronára emelte 

fel. Tudomásul vetto p közgyűlésnek azt a ha-

tározatát, hogy a községi tanítók illetményeit 

az állami tanítók fizetésére egészíti ki. A bi-

zottság intézkedett az iskolák nyári szünidei 

tanfolyamai ügyébon. Nyári Lukács külterületi 

állami elemi iskolai tanitót botrányos maga-

viselete miatt állásától felfüggesztette és ellene 

fegyelmi eljárást indított. 

Szápár József dr királyi ügyész arról tett 

jelentést, hogy áprilisban a fogházban a rend, 

tisztaság, közbiztonsági felügyelet, egészségi 

állapot, élelmezés, fegyelem kifogástalan volt, 

szökési eset nem fordult elő, letartóztatásban 

volt különféle címeken 197 férfi ós 39 nő. 

Kedacic Károly pénzügyigazgató bejelenti, 

hogy áprilisban 05.377 koronával több adó folyt 

bo, mint 1910 áprilisában. Egyenes adóban 

18.758 koronát, betegápolási pótadóban 1079 

koronát, tárgyváltozás cimón 5255 koronát, 

elemi kár cimón 778 koronát, töröltek. Házadó 

mentességet negyvenhárom esetben engedélyez-

tek ós tiz szegedi lakos kapott 2339 korona 

erejéig részletfizetési kedvezményt. 

Jung Péter főállatorvos arról tett jelentést, 

hogy áprilisban az állategészségügyi viszonyok 

kedvezőek voltak, mert fertőző állati betegség 

nem fordult elő. A közvágóhiden 525 nagy 

marhát, 42 növendék marhát, 669 borjut, 1224 

sertést, 367 juhot, 1 kecskét, 3029 bárányt, 1 

gidát öltek le. Összesen 4970 marhalevelet 

adtak ki, átruházást 4462 esetben eszközöltek. 

OGAK 
Lukács Imre fogmüterme 
a berlini fogtechnikán oki. képesítve 

Csekoíiils-ulcfl 1. Siőctiunyi-íér sarok. I'rosnili-fiái. 
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SPORT 
Szegedi sport és szegedi sajtó. 

(Saját tudósítónktól.) Bizonyára sokaknak föl-

tűnt, hogy a szegedi lapok az utóbbi időben 

szokatlanul sürün foglalkoznak a sporttal. Pe-

dig amilyen meglepő, ép olyan természetes is 

ez, mert a lapoknak az a hivatásuk, hogy a 

közélet mindennapi fontos eseményeit a való-

sághoz hiven visszatükrözzék. Nincs tehát azon 

mit csodálkozni, hogy a sportról mostanában 

gyakran szó esik, mert a közönség fölcsigázott 

érdeklődése is megkívánja a sportesemények 

közlését. Hogy állandóan van miről hirt adni, 

az pedig a legörvendetesebb, mert azt bizo-

nyítja, hogy a szegedi sportélet végre fölébredt 

ós szinte átmenet nélkül gyors fejlődésnek 

indult. E fejlődésnek kétségtelenül egyik leg-

nagyobb elősegitője a sajtó. A szegedi lapok 

dicsóretremóltóan igyekszenek eleget tenni e 

tekintetben kötelességüknek. Mindegyik saját 

rovatvezetőjével iratja a sporttudósitásokat ós 

igy a sportegyesületek vezetőinek egyik leg-

terhesebb munkáját könnyítik meg. Azelőtt a 

versenytudósitások nam tartalmaztak mást, 

mint unalmas, egyhangú dicséretet, vagy saj-

nálkozást. Most tele vannak nivós kritikával 

és megemlékeznek mindenről, ami a sport fej-

lődésére befolyással van. Ostorozzák a sport-

férfiak esetleges könnyelmű mulasztásait, de 

viszont nem maradnak adósak se az elisme-

réssel, ha akad arra méltó ember. 

A szegedi sajtó önzetlen sporttámogatása na-

gyon magasztos célt szolgál, bár eddig nyíltan 

még nem hangoztatta. Ismeretes mindenki előtt, 

hogy a város milyen nagy anyagi erők föláldo-

zásával küzd az egyetemért ós amint liirlik, 

biztató reménnyel. Arról is tud mindenki, hogy 

Szegeden a testi kulturának nagyon mostoha 

sorsa volt, mert sem a közönség, sem pedig a 

hatóság nem igen sokat törődött vele. Pedig, 

ha egyetemet akarunk, akkor jó lesz mielőbb 

gondoskodni arról, hogy a fiatalság és a fel-

nőttek hatalmas tömege a testi kidturával épugy 

foglalkoshassék, mint a szellemivel, mert külön-

ben az utóbbinak áldását veszélyezteti az első-

nek a hiánya. Ezért arra kell törekednünk, 

hogy azt a modern sporttelepet, melyről a té-

len Lázár György dr, Szeged polgármestere 

érthető tendenciával megemlékezett, mihamarább 

megteremtsük, mert az egyetemért való versen-

gésben e tekintetben ezidő szerint nagyon vissza-

maradtunk a többi városoktól. Debrecen, Kassa, 

Pozsony, Pécs olyan gyönyörű sportteleppel 

rendelkeznek már évek óta, hogy az ott kifej-

lődött, miénknél magasabb nivóju sportéletet 

valamennyi legnagyobbrészt annak köszönheti. 

A szegedi sajtó sporttámogatásának tehát az 

a nemes célja, hogy mig a közönséggel a 

sportot megismerteti és ráneveli, azalatt a vé-

rébe lopja azt az érzést, mely a modern sport-

telep szükségéről szól és annak mielőbbi létesí-

tését minden illetékes faktortól sürgeti és köve-

teli az egyetemért folytatott küzdelem nagyobb 

eredménye érdekében is. Homo. 
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DÉRY EDE SZEGED 
Artdlj a raktáron levő Aru-

kat gyári Arou kiárusítom. 


