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Nyers kávé. 
tamaika i|s kg K 17o 

'ortorico íjs kg K 1'90 
Cuba i|2 kg K 2 — 
Arany Jáva ^ kg K 190 

Pörkölt kávé. 
Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldémből. 
Jó minőségű kg K 160 
Finom minőségű ha kg K 2 - -
Legfinomabb keverék | (Cuba, Arany Menadó, 

Mocca) kg. . K 2-20 
Tc8* 

Törmelék-tea »|g kg. . . . '. K 2-50 
Congó-tea »|z kg K 3 — 
Családi keverék ha kg K 5'— 
Legfinomabb király tea h2 kg K 6'— 
Ceylon-tea a legerősebb zamatu h2 kg. . . . I< 6 — 
Kitűnő teasütemény-keverék h2 kg K 0-80 

Rum. 
1 liter családi tearum K 1-70 
1 liter finom Brazíliai rum K 3-20 
1 üveg 7|io liter finom Jamaika rum . . . . K 320 
Vidéki megrendelések utánvéttel franco pontosan 

eszközöltetnek. 

K O T A N Y I J Á N O S , 
kávé- és tea-nagykereskedő. 

Budapest, Bécs, Berlin, Abbazia. 
Szeged, Kárász-utca 5. szám. 

iBiB>i»inRHaBsaitfi .na 12 as • 

SPORT. 

Szeged város és a SzAK. 
(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Atléti-

kai Klub már hónapokkal ezelőtt arra kérte 
a városi tanácsot, liagy 1000 koronás évi se-
gély megadásával tegye lehetővé az Újsze-
geden tervezett, imodern sporttelep létesítését. 
Azóta a rengeteg sportkedvelő élénk figye-
lemmel kiséri a városi közgyűlések előkészü-
leteiről szóló hírlapi közleményeket, mert re-
ménykedik abban, liogy végre olvashat a sok-
féle egyesületnek jut tatott segély iközött 
olyanról, mely a legjobban megérdemelt se-
gélyt, a -SzAK által kért évi 1000 koronát 
is megszavaztatja. De itt van már az októberi 
közgyűlés is és nemcsak, liogy szavazás alá 
nem bocsájt ják a segély-ügyet, lianem még 
a tárgyalások sem indultak meg a SzAK-kal 
és igy isten a megmondhatója, mikor valósul 
meg tu la j doniképen az égetően szükséges 
sporttelep. 

Fölöslegesnek ta r t juk újból kifejteni, 
liogy miért van a sporttelepre oly igen nagy 
szükség és arról sem kívánunk részletesen 
írni, liogy egyetlen egy városban sem léte-
sült sporttelep városi támogatás nélkül, mert 
ezeket a kérdéseket sokszor ós alaposan meg-
vitattuk már , felesleges volna tehát ismétlé-
sekbe bocsátkozni. 

Egész más oldalról fogjuk bebizonyítani, 
liogy különösen .Szegied városának miért kel-
lene igazán csekély támogatásával a legsür-
gősebben a SzAK oldalára állania. Pontos 
számításokat végeztünk arról, liogy az ezidei 
u j szegedi sportversenyeket, -melyeket egy-
től-egyig a iSzAK rendezett, mennyien láto-
gatták. Egész szenzációs eredményre jutot-
tunk. Nem kevesebb, mint 36000 ember for-
dult meg Újszegeden tisztán a sportverse-
nyek kedvéért, Tessék mos-t kiszámítani, 
hogy mennyi hidvám-bevétele volt ebből a 
városnak. 

Mi a legreálisabb számításokat vesszük 
alapul, amikor a látogatóknak csak fele után 
vesszük a 8 -filléres hidvámot. Ez kereken 
1440 koronát tesz ki. Ennyit szed be a város 
csupán hidvámból annélkül, hogy erre egy 
fillér többletkiadása volna. Emellett mond-
hatjuk, hogy számításaink nem fedhetik tel-
jesen a valóságot, mert szinte bizonyos, hogy 
abból a kihagyott 18000 emberből egy csomó 
okvetlenül lerójja a 8, esetleg a villamoson a 

2 filléreket, De mi a reálisnál is reálisabb 
számításokat akarjuk kihozni, amelyeknek 
bizonyításául felhozzuk, hogy legalább a szá-
mitás alapjául vett 18000 ember gyalog megy 
Újszegedre, okvetlenül megfizeti a hidvámot 
és egész bizonyos, hogy legalább ezen 18000 
egyén nem ment volna át Újszegedre, ha a 
sportverseny ott nincs. Nem leli-et bennünket 
megcáfolni, mert hisz a 36000-es számot a 
SzAK könyvei bármikor és bárkinek igazol-
ják. Megmondjuk azt is, hogy a másik 18000 
nézőt azért hagyjuk ki a számításból, mert 
pl. a konviktorok csoportosan menve nem fi-
zetnek hidvámot, továbbá Újszeged is ad né-
hány nézőt, de minden liozzórtő azonnal tisz-
tában van vele, liogy oly reálisak a számítá-
saink, hogy a tényleges látogatók száma mel-
lett minimum 2000 korona bevétele volt a 
városnak a SzAK sporttevékenysége révén. 
Hol marad még a város polgárainak jutta-
tott haszon, amely a nem lebecsülendő ide-
genforgalom révén marad a városban? 
Ugyani-s úgyszólván minden vasárnap van 
Szegeden nagyobbszámu vidéki footballista, 
atléta, akik bizony -egy éven át szép forgal-
mat csinálnak. 

Kérdjük már most, miért hagyja a vá-
ros annyira aludni a sporttelep ügyét? Hi-
szen, ha rendes tribün volna a SzAK pályá-
ján, ha a pálya nagyobb befogadóképesség-
gel bírna, főleg, lia nem kellene a legkisebb 
felhőborulástól rettegni, mennyivel több vol-
na a látogatók száma és igy mennyivel több 
haszon maradna a város kasszájában? 

Reméljük, hogy megvizsgálják ebből a 
szempontból is az ügyet -és tekintettel arra, 
hogy minálunk úgyis első kérdés minden al-
kotásnál, vájjon minő baszna lesz a város-
nak a befektetett tőkéből, feltesszük, liogy 
immár nem fognak habozni a sporttelep kér-
dését a legsürgősebben elintézni. 

Még csak egyet. Kérdjük, ha város intel-
ligenciájának oly nagy száma, évente 36000 
ember, vasárnaponként legjobb szórakozását 
a sportpályákon találja, nem kötelessége-e 
a városnak gondoskodni arról, liogy a vá-
ros közönsége megfelelő keretben, nyugodtan 
töltse a pár órát isten szabad ege alatt? Né-
zetünk szerint kötelessége ez ép ugy, mint pl. 
ahogyan kötelessége az ujszegedi -sétányt 
rendben tartani, ahogyan kötelessége volt az 
pjszegejdi vendéglőnek, cukrászdának, stb., 

létesítéséről gondoskodni. 

o A Nemzeti Sport Klub Szegeden. Va-
sárnap délután ismét szenzációs mérkőzés 
színhelye lesz a SzAK ujszegedi pályája. Ba-
rátságos mérkőzés keretében találkozik ek-
kor a SzAK a fővárosi elsőosztályu NSC ki-
tűnő első csapatával, amelyből csak a váloga-
tott teamben szereplő Hlavay fog hiányozni. 
A SzAK ambicionálja a minél erősebb mecs-
cseket, mert csapatát állandó formában ki-
vánja megtartani, másrészt pedig be akarja 
bizonyítani, hogy a Bácska elleni rosszabb 
eredménye dacára saját pályáján első osz-
tályú fővárosi csapatoknak is méltó ellenfele. 
Egyik főérdekessége a mérkőzésnek az lesz, 
hogy Radó, Landsmann és Hollánder szemé-
lyében három szegedi játékos is jön a NSC-
vel, akik tehát most első izben fognak anya-
egyesületük, a SzAK ellen játszani. Mindhár-
man főerősségei a csapatnak. Biró a Szege-
den is közkedvelt Puskás lesz. Előzőleg fél 
két órai kezdettel a SzAK 11. a Munkástest-
edzők jóképességü első csapatával mérkőzik. 

o Városi főgimnázium - Áll. főreál 4:1 . 
A csütörtöki nappal megkezdődött Szeged 
város középiskolai bajnokságáért a nemes 
versengési A hivatalosan megejtett isoirso-
lás szerint a városi főgimnázium és az álla-
mi főreáliskola mérte össze erejét -a SzAK uj-
szegedi pályáján. Mindjár t a mérkőzés ele-
jén szemmel látható a városiak nagy fölénye 
és kiforrottabb tudása s liogy a mérkőzés 
nagyobb goailaránnyal nem végződött, az a 
reálisták -lelkes játékának tudható be; a vá-
rosiak kissé elbizakodottan játszottak. A re-
álisták csapatáról elmondhatjuk, hogy sok-
kal többet produkáltak, mint a mennyit el-

várbat tunk volna tőle. Játékosaikon a gya-
korlathiány erősen mutatkozik; ha nagyobb 
szorgalommal kult iválják a sport-ot, a baj-
nokságban még veszedelmes ellenfélnek fog-
nak bizonyulni. Játékosaik közül különösen 
Stubert, Goldgruber és Lengyel váltak ki tu-
dásukkal és ügyességükkel. A városiaknál 
nem volt -meg az az összjáték, mit a külön-
ben ügyes és erős játékosokból álló csapat-
tól joggal elvárhattunk volna. Fölényük * 
biztos győzelmük tudatában ugylátszik, er-
ről teljesen megfeledkeztek. A csatársor tag-
jainak rossz helyezkedése, és összeszaladása 
miatt sokszor saját -maguk tették lehetetlen-
né helyzetüket. Játékosaik közül dicséretet 
érdemelnek; Hegyi, Leopold, Gömöri, Tóth 
és a csapat -lelke, ia mezőny legjobb játéko-
sa: Báli csapatkapitány, kinek odaadó becsü-
letes és önzetlen játékát példaként állithat-
juk oda társaik elé. Biró: Horváth Pál, a 
SzAK tag ja volt, ki mindkét csapat teljes 
megelégedésére igazságosan és pártat lanul 
bíráskodott. , 
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KÖZGAZDASÁG 

X Eldől a kocka?! A törökök nagy 
vereségének hire m a a spekulációban azt a 
reményt keltette, hogy a háborúban nem-
sokára végleg eldől a kocka. Ehez képest 
az előtőzsde szi lárdan indult meg. A nagy-
hatalmak tervezet t intervenciójáról is ér-
keztek hirek, amelyek a bizakodást meg-
erősítették. Az üzlet későbbi fo lyamán 
azonban ismét lanyhaság kerekedett fö-
lül, ugy, hogy az ár fo lyamok 5 — 6 koroná-
val csökkentek. A déli tőzsdén a forgalom 
mérsékelt m a r a d t és az árnivó alig vál to-
zot t . A tőzsde nagy ta r tózkodás t tanusit 
és nem lép ki vá rakozó ál láspontjából . 

x Gabonaforgalmi korlátozás. A ma-
gyar királyi álllamvasutak igazgatósága a 
Budapest-Józsefváros állomására rendelt ko-
csirakományu gabonaküldemények felvételét 
mától további intézkedésig megszüntette. A 
már felvett gabonaküldeményeket nem rak-
ják be, az útban levő árukat pedig feltartóz-
ta t ják és rendelkezésre bocsátják. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon eleinte lanyhább volt az 

irány, mert a lapok távirataiból kedvezőb-
ben vélekedtek a külső politikáról, délben 
azonban, amikor a törökök ujabb vereségéről 
érkezett hir, megszilárdult az üzlet. Egy óra-
kor a következők voltak a záróárfolyamok: 

Buza áprilisra 11 87—1188 

Buza októberre 1104—1105 
Rozs áprilisra 10 51—1052 
Rozs októberre 10 08—10 09 
Tengeri májusra 8 09— 810 
Zab áprilisra 11.36—11-37 
Zab októberre 11.91—11-92 

A budapesti értéktőzsde. 
A nagyhatalmak akciójának ma kedvező 

hatása volt az értéktőzsdén. A helybeli és a 
bécsi spekuláció nagy tételben vásárolta a 
papírokat, mert reméli, hogy siker fogja az 
intervenciót kisérni. Az árnivó tetemesen 
emelkedett. Az érdeklődés középpontjában a 
két hitel, Rima, Közúti és a Magyar Bank 
részvény állott, amelyek 6—10 koronával ja-
vultak. Zárlat felé megcsappant a forgalom, 
az értékek árjavulásának egy része elveszett, 
mert Bécsben egy inzolvens bankcég ángázs-
mánjait exekutálták. 
Osztrák hitel 
Magyar hitel 
O. m. államv. 
Jelzálogbank 
Leszámitolobank 
Rimamuranyi 
Közúti villamos 
Városi villamos 
Hazai bank 
Magyar bank 

602- 604-50 
779. 783 — 
701.- .— 
408. 409 — 
501. 505.— 
719. 720.50 
642. 643.50 
368. 369.— 
281. 283.— 
527.50-530.25 

Viktória 
Pannónia 
Weitzer 
Beocsini 
Salgótarjáni 
Alt. kószán 
Újlaki 
Oanz vasöntó 
Magyar villám. 
Atlantika 

780. 784 . -

705. 707. _ 
9 2 0 . — 920, „ 

3.40 . 
3203. 

48450—486. j 
314.. 3 1 5 -

Felelős szerkesztő: Pásztor Józsei. 
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