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délyp vart. Gyönyörűségére lesz a könyv 

minden lapja. 

Cserzy Mihály' könyve a Dugonics-Tár-

saság jutalmazásával jeleni meg s valóban 

méltó szimbóluma annak az irodalomnak, 

mely az ország irodalmi termelésében magá-

ban álló sziget gyanánt illatozza a legma-

gyarabb város levegőjének zamatát. 

Domokos László, 

SPORT 
o A Ferencvárosi Torna Klub I. B. csa-

pata Szegeden. Óriási sportesemény színhe-
lye lesz vasárnap a SzAK ujszegedi pályája. 
Ekkor fogjuk először üdvözölni szegedi pá-
lyán a legnépszerűbb magyar labdarugókat, 
a világhírű FTK játékosait. A zöld-fehér szí-
nek viselőit nem kell a szegedi sportkczön-
ség előtt fölfedezni. FTK minden sportked-
velő előtt fogalom. Az I. B. csapatban majd-
nem kizárólag olyan játékosok szerepelnek, 
kik nemcsak az FTK I. csapatában játszottak 
már, hanem a vendégek több tagja váloga-
tott játékos is volt. Legközelebb módunkban 
lesz a vendégcsapat végleges összeállítását 
hirilt hozni, amikor mrjd visszatérünk az 
egyes játékosok méltatására. A SzAK ambi-
cionál :a ezt az év legerősebb mérkőzését, 
hogy egyrészt készüljön a Bácska elleni dön-
tő jellegű bajnoki meccsre, másrészt pedig 
bebizonyítani kívánja, hogy a mult vasárnapi 
rossz eredmény csak a végtelen balsike és 
a csapat pillanatnyi indiszpoziciójának követ-
kezménye. Egyébként módunkban van jelez-
ni, hogy a vasárnapi játék más szenzációval 
is kecsegtet. A SzAK teljesen uj fölállításban 
játszik. Jopi középcsatárt, Hapa jobbszélsőt 
játszik. Az uj összeállítástól, melyet szinten 
iegközelehb közlünk, sportkörökben nagyon 
sokat várnak, mert különcsen az erélyes Jo-
pinak a Wizépcsatár helyére való állítását 
szerencsés gondolatnak tartanak, amelyet 
már régen kellett volna megvalósítani. 

o Óvás. A SzAK elküldte már a kerületi 
bizottságnak a SzTK ellen elvesztett mér-
kőzése miatt beadott óvását. A napilapok-
ban megjelent többféle verzióra vonatkozólag 
azt a pozitiv értesülést vesszük, liogy min-
den hir merő kombináción alapszik, mert a 
SzAK azon okokat, amelyek alapján a mecs-
eset megóvja, természetszerűleg diszkréció-
ban tartja. 

o Kerületi bizottsági ülés. A kerületi 
választmány vasárnap este Szegeden tartja 
első ülését, melyen több fontos tárgy ke-
rül tárgyalás alá. Előreláthatólag ezen az 
ülésén döntenek a SzAK-SzTK mérkőzés el-
len beadott óvás ügyében, miért is óriási ér-
deklődés kisóri Szegeden a hozandó határo-
zatokat. 

NYILT-TÉR*) 
HÁZVEZETŐNŐNEK ajánlkozik 28 éves 
csinos, jó lelkű nő vidékre is, csakis uri ház-
hoz; esetleg magános úrhoz is elmegy. Szi-
ves megkereséseket a kiadóhivatalba „Ház-
vezetőnő jeligére kér. 

LAKÁS KIADÓ. Egy szoba, konyha 
és éléskamra elköltözés miatt novem-
ber l-re olcsón kiadó, ősz-utca 13. sz. 

Kényelmes és szép háromszobás la-
kás minden konforttal feltűnő olcsón kiadó. 

Cim a kiadóhivatalban. 

*) E rovatban közlőitekért nem vállal fe 
lelóscMgtit a uzM-keaztőaég. 

Szeged és az Alföld legnagyobb világítási üzlet 

FONYŐ SOMA 
elektrotechnikai és erőátviteli vállalata, Az őszi 

MODERN CSILLÁR-
. újdonságainak megtekintését kéri. 

Gyári á iak ! Kedvező fizetési í e U t e l e k ! 
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KÖZGAZDASAG 

Gyógyulás utján a tőzsde. 

(Saját tudósítónktól.) Az olasz-török bé-

kekötések napok óta az első kedvező moz-

zanat a liáborus riadalom közepette. A spe-

kuláció ezt a vékony fonalat megragadta és 

megint teljesen átengedi magát az optimiz-

musnak. Lázas sietséggel veti magát az üz-

letre, mintha attól tartana, liogy a követ-

kező órában már nem lehet oiosoii vásárol-

ni. Budapesten a mai elótózsde viharos lor-

gaiominai és a tegnapi javult záróártól ya-

niokiiái lényegesen magasabb arakon in-

dult. Öt pere alatt Iiima 20, rialgó 30 koro-

na val javult. Némely papirimn az üzlet eiso 

orajáhan 10 koronás és még nagyooO inga-

dozás volt. Többszörös hullámzás után az 

eiotózsde a legmagasabb arlolyaniok mellett 

zárult. A tegnapi uéii zárlathoz kepest igen 

tetemes áremelkedés mutatkozott, mely ki-

tett Magyar hitelnél 8, Rimánál 23, Saigonul 

4o, Általános koszénuanyáuai 35, Jeizálog-

oankuál 6.50, Leszámítoló bankuai 9, Közit u-

nai 7, Városinál 7, Magyar banknai 5, Ad-

riánál 17, Atlantikánai 14 koronát. A jára-

dék is javult majdnem fél százalékkal. 

A tőzsde közönsége azzal távozott az elö-

tőzsdéről, hogy a mai nap mindvégig szilárd 

lesz. A várakozást megdöntötte azonban a 

bolgár hadüzenet hire. Mintha egészen meg-

feledkeztek volna a habomról, mert hirte-

len észbe kap a spekuláció és ugyanazok, a 

kik délelőtt alig győztek (papírt vásárolni, 

egyszerre szabadulni igyekeztek uj kötéseik-

tol. Az piadások túlsúlyba jutottak, azért 

is, mert a kulisz nyereség-realizálásához lá-

tott és a kontremin is elérkezettnek látta az 

időt, liogy a magas árfolyamok mellett újból 

próbálkozzék. Megfontolt, higgadt tőzsdeem-

berek az ár javulást tényleg tu [gyorsnak és 

tulnagynak tartják s félő, hogy csakhamar 

bekövetkezik a visszaesés, mint ez a fekete 

szerda után megtörtént. 

A délelőtt elért ár javulás a nagy eladá-

sok folytán mintegy felerészében elenyé-

szett. Egy óra után az árnivó ffoly.tonos hul-

lámzást mutat, amennyiben ismét egy cse-

kély javulás állott be. A gabonatőzsdéről ek-

kor azt a hirt hozták, liogy a monarchia két 

hadtestet, mozgósit. És, bár a hir nem nyert 

megerősítést, a spekulációt tartózkodóvá tet-

te s az igazi vételkedv nem akart többé beál-

lani. A délelőtti nagy áremelkedéseknek át-

lag fele elenyészett. A tegnapi zárlathoz ké-

pest azonban 2—10 koronás javulás ínég min-

dig konstatálható. 

í , \ 

x A börzespekuláció és a gazdak. A 

Magyar Gazdaszövetség hivatalos lapja, a 
„Gazdaszövetség" legutóbbi számában arról 
a nagy árhullámzásról ir, amely a budapesti 
áru- es értéktőzsdén a balkuni háború hirére 
megkezdődött és amelynek következtében 
maguk a tőzsdei körök is szükségét látták 
nyilatkozatok tételének, annál is inkább, mert 
köztudomásu, hogy a börzén történt ese-
mény sok cégnek vagyoni tönkretételével 
járt. A Gazdaszövetség rámutat arra, hogy 
azokon a tőzsdéken, amelyeken a fedezetlen 
határidőüzleti játék már meg van tiltva, ha-
sonló árhullámzás nem fordulhat elő és ez 
okból újra sürgeti a tőzsúereformot, amelyre 
nézve a magyar kormány legutóbbi kiegye-
zés alkalmával már kötelezettséget is vállalt. 
Hangoztatja, hogy a gazdák igenis önzetlenül 
követelik ezt a reiormot, ami abból is látható, 
hogy a mostani nagy gabonaár a gazdának 
tulajdonképen kedvező volna. 

x Fel fogják emelni az an-oi bankrátát. 

Londonból táviratozzák, hogy a magánka-
matlab rohamosan 4 tizenharom-tizenhatod 
százalékra emelkedik, miáltal tizenhárom-ti-
zenhatod szazalekkal felülmulta már az An-
gol Bank jelenleg ervényben levő 4 száza-
lékos kamatlabat. Mar szombaton is szokat-
lan nagy összeget, körülbelül hét millió font 
sterlinget diszkontált az Angol Bank. Tegnap 
is, ma is nagy igényekkel leptek föl a bank-
kal szemben es miután ezek az igények ki-
elégitest csak reszben nyerhettek, a magán-
diszkont emelkedéset vontak maguk után. A 
Cityben az a vélemény, hogy az Angol Bank 
rövidesen — talan mar nenány napon belül 
— kénytelen lesz fölemelni a bankkamatlábat 
négyről ot százalékra, annál is inkább, mert 
aranyhoz nem tud jutni, viszont az arany-
kiözonles egyre tart rnég. Az Angol Bank ka-
matlábemelését kétségkívül követni fogják a 
kontinens többi jegybankjai is. Elsőnek talán 
a Bankque de Francé, tekintettel arra, hogy 
a párisi piacon az utóbbi napokban három és 
fél százalékra emelkedett már a magánka-
matláb. A német birodalmi bank státusa 
egyelőre még kedvező, azonban a magas de-
viza árfolyamok kétségkívül itt is rátaeme-
lést vonnaK majd maguk után. Ugyanez az ok 
fogja késztetni az Osztrák-Magyar bankot is, 
hogy a most érvényben levő 5 százalékos rá-
tát öt és fél százalékra emelje föl. Szóval 
az ősz még sokkal drágább lesz, mint ahogy 
hittük. 

A budapesti gabonatőzsde. 

A határidőpiacon eleinte nyugodt volt, 

délben azonban hirtelen nagyon mozgalmas 

lett az üzlet, mert sürgős fedező vásárlások 

jutottak túlsúlyra. Egy órakor a következők 

voltak a záróárfolyamok: 

Buza áprilisra 
buza októberre 
Kozs áprilisra 
Kozs októberre 
Tengeri májusra 
Zab áprilisra 
Zab októberre 

1213-1214 
11-37—11-38 
10-58— 10oy 
10 45—1U-46 
8-71— 8-18 
11.40-11-41 
12.26—12-27 

A készáruvásáron 115,000 mm. buza kelt 

el. Az irány lanyhább. 

Bécsi börze. 

A mai előtőzsdén a kötések a következők 

voltak: 
Osztrák hitel 
Magyar hitel 
Jelzálogbank 
Leszámiiolóbank 
városi vitlaiuoa 
Közúti villamos 

615.75 
t>05.50—805.50 
406. .— 
551.-— —.— 
402. 403.— 
752.50-755.50 

Magyar bank 
Keresk. bank 
Beocsini 
Aszfalt 
Salgótarjáni 
Oanz vasöntö 

651. 653.75 
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Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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