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KÖZGAZDASÁG 

Cukorgyárat Szegedre. 
— Tárgyal a városi tanács. — 

(Saját tudósítónktól.) Régi óhajtása már 
a szegedvidéki birtokosoknak, hogy Szege-
den cukorgyár létesüljön. A város hatósága 
ebben a kérdésben régóta tárgyalásokat is 
folytat, de a tárgyalások eddig még semmi 
eredménnyel nem végződtek és mindössze 
annyi történt, hogy mialatt a szegedi 'ható-
ság csak tárgyalt, azalatt Nagybecskereken, 
Zomborban, legutóbbi pedig Szolnokon cu-
korgyárat létesítettek és ha nem sietünk, ak-
kor Szeged helyett Szentesen állítják föl azt 
a cukorgyárat, amelyet Szegeden terveznek. 

TJgy áll a kérdés, hogy a Pallavichini-, Ká-
rolyi-, Gerliczy-, Tallián- és a többi tekin-
télyes környékbeli uradalmaikon nagy mér-
tékben termelnek cukorrépát, de a birtoko-
sok csak keveset kapnak a terményeikért, 
mert azokat vasúton Mezőhegyesig kell 
szállítani és azok árából sokat elvesz a drá-
ga fuvardíj. 

Szeged a legalkalmasabb hely egy cukor-
gyár céljaira. Marteus Caesar, a mezőhe-
gyesi cukorgyár igazgatója egy ízben kije-
lentette, hogy Szeged földrajzi fekvése ki-
tűnő, talajviszonyai ideálisak és itt egy cu-
korgyár a legkitűnőbben tudna prosperálni. 
A városnak 80.000 katasztrális hold földje 
van és ennek a földnek egy részén könnyen 
lehetne cukorrépát termelni, ami a bérlőre 
is nagyon előnyös. A városnak nem kellene 
mást tenni, mint biztosítani az alapítók ré-
szére azt a területet, amelynek répatermé-
sére a gyárnak föltétlenül szüksége van. 

A Délmagyarország értesülése szerint 
Balogh Károly pénzügyi tanácsos, aki min-
denkor megmutatta, hogy Szeged ipari fej-
lődése érdekében mindent elkövet és maga 
is hathatósan közreműködik, hogy a város 
ugy az uj alakulásokat,, mint a meglevő vál-
lalatok fejlődését támogassa, levelezést tart 
fönn azokkal a birtokosokkal, akiknek föld-
jeik alkalmasak a répatermésre. A tanácsos 
tárgyalásokat folytat minden irányban és 
bizonyos az is, hogyha ezeknek a tárgyalá-
soknak a fonalát nem ejtik el, akkor csak-
hamar meg is teremthetik a szegedi cukor-
gyárat. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy az alakulan-
dó cukorgyárnak minden létföltétele meg-
van. Rendelkezésre áll a tőke, rendelkzésre 
állanak a földek, csak a hatóságnak kell in-
tenzivebben a tárgyalásokat folytatni és ak-
kor nem szalasztjuk el az alkalmat, amely 
kínálkozik. A vállalkozók tárgyalnak Szen-
tessel is és bizonyos, horr,r sokkal szíveseb-
ben jönnének Szegedre, ha Szegeden komo-
lyabban fognák föl a kérdést. Balogh Ká-
rolyt mindenki ugy ismeri, mint erőskezű, 
munkabíró és sokat dolgozó embert. Amihez 
ő egyszer hozzáfog, azt meg is csinálja. Kí-
vánatos lenne, ha a város pénzügyi tanácso-
sa nem szakítaná meg a tárgyalásokat, ha-
nem azokat folytatná és mindenképen azon 
lenne, hogy azok eredményre is vezessenek. 
Ha Balog Károly azt komolyan akarja — és 
mi hisszük, hogy komolyan akarja, — akkor 
nemsokára füstölni fognak Szegeden a cu-
1 'rgyár kéményei. 

(—) A tanyai vasat. A tanyai vasút köz-
igazgatási bejárását voltaképen szerdán 
kezdték meg. A keddi nap — amint azt meg-
írtuk — az előzetes tanácskozással telt el. 
Szerdán a helyszínen folytattak megbeszélé-
seket a kiküldöttek, akik a tanácskozást csak 
pénteken fogják befejezni. 

Budapeati gabonatőzsde. 
A határidőpiacon a vetésről érkező jelen-

tések tartalma szerint gyakrabban, de csak 
lényegtelenül változott az üzlet iránya. Fei-
nnjudíU lazából 29.00y, rozsból lS.őOil. zabból 

17,000 mm. Egy órakor a következők voltak 
a záróárfolyamok: 

Búza áprilisra 
Buza májusra 
Rozs áprilisra 
Rozs októberre 
Tengeri májusra 

• Tengeri jnliusra 
Zsb áprlisra 

11.66—11.67 
11.56-11.67 
10.47—10.48 
9 02— 9.03 
9-09— 9.10 
9.07— 9.08 

10.01—10.02 

A budapest i értéktőzsde 

Április 17. A mai előtőzsde iránya váratla-
nul kedvezőbbre fordult, ami a berlini pénz-
piac javulásának, ,a szilárd külföldi jelentés-
nek és annak köszönhettek, hogy a magyar 
politikai válság megoldását mértékadó körök-
ben már legközelebb várják. A nemzetközi 
piacon a magyar hitelrószvény 2—3 koroná-
val emelkedett, a helyi piac mé génnél is in-
tenzivebb áremelkedésnek voltunk tanúi, ne-
vezetesen a rimamurányi részvény, a magyar 
bank és a közúti vasutrészvény tetemesen 
emelkedett. A zárlat szilárd és élénk volt. A 
készárupiacon az árnivó tartott, a salgótar-
jáni részvény egy nagy bankbizományos vá-
sárlása nyomán 8—10 koronával emelkedett. 
— Kötöttek: 
Osztrák hitel 637 .— 
Magyar hitel 826. 829.— 
O. m. államv. 727. .— 
Jelzálogbank 464.50—467.— 
Lesiámito'óbank 539 50—541.— 
Rlmamurányi 715.50—719 — 
Közúti villamos 776. 779.— 
Városi villamos 408.25--410.— 
Hazai bank 801.25 . -
Magyar bank 662. 637 25 

Viktória 
Pannónia 
Weitzer 
Beocsini 
Salgótarjáni 
Alt. kőszén 
Újlaki 
Ganz vasöntö 
Magyar villám. 
Atl&ntika 

|71l 
901. .— 

312.60-814.-

A déli tőzsdén folytatódott a szilárdság. A 
lrelyi piacon csaknem valamennyi érték újra 
emelkedett. A készárupiac változatlan. A já-
radákpiac nyugodt. A valuta és ércváltó 
változatlan. A sorsjegypiac kissé javult. A 
zárlat igen szilárd volt. — Kötöttek: 

Osztrák hitel 637.50 .— Magyar bank 667 668.50 
Magyar hitel 830.— -®3\— Keresk. bank —. 
Jelzálogbank 466. 468 — Beocsini —. .— 
Leszámitolóbank 641. 543.— Aszfalt —. .— 
Rimamurányi 719. 720.50 Salgótarjáni 718 721.— 
Közúti villamos 778 7 0 - Ganz vasöntő —. . -

Oijbiztositás: Osztrák hitelrészvényből holnapra 8—4 kor 
nyolc napra 6—9 kor., május végére 20—22 korona. 

A bécsi b ö r z e . A mai élőtőzsdén a kötések a következőt : 
Osztrák hitel 
Magyar hitel 
Anglo-bank 
Bankverein 
Unio-bank 
Landerbank 

636 50 . -
827. . -
880.25 . -
532. . -
612. . -
631.25 . -

Osztr. államv. 
Déli vasút 
Rimamurányi 
Márka készp. 
Ultimóra 
Skoda 

727 50 .-

719.75 . -
117.83 .-
117.80 .-
709.50 .-

Felelős szerkesztő Pásztor József 

Lapkiadó-tulajdonos » Délmagyarország hírlap- ós 
nyomdavállalat 

Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda-
vállalat Szegeden. Korona-utca 15. (Bokor-palota) 

Mesek és öeíegsk! t 
A vízgyógymód edz és gyógyít, ide-
gesség, agy- és szivbántalmak, ál-
matlanság, emésztési zavarok, kösz-
vény csuz stb. sikerrel kezelhetők a 

W a g n e r - f ü r d ő külön férfi és női 
gyógyosztályában. — Kipróbált kezélő és 

- • • • kezelőnő. = = = = = 
Gőzkád- és zuhany-fürdőnket Is a nagyérdemű 
= közönség figyelmébe ajánljuk. £ 
TOLLA" 

bebizonyitott 
l e g j o b b hygienlku 
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M i n d e n ü t t k a p h a t ó . i 
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L0UA"gummigyárái6ta 
S Wiertlf/ 
l Prater-
lstrass«57 

ÍM foantankfot 4, ( , 8 éa 10 tarozz. Követelje azonban, hogy 
aníWiója fonok andda OLLA-* adjon éa ne engedjen magának 
W i f j i H értékű aUánv utánzatot mint „ép oly ját" feldlceérnk 
v Aa dál foké helyek khnutntáaá* éa árjegyzéket ingyen kSié 

fo aa OLLA gommlff Jár Wlao, ItyBM, Preteretraaae 67. 
I tapéwi tartaté: YfHta tere és Téres, Yarré W * 
Sandbprg Henrik, Barcsay Károlv, Frankó Andor 
f rank) | f ) ta) , Gyurítsa T,ipót 


