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költségére eszközölt mindem ipari szállításra 
vagy munkálatra vonatkozó szerződés, fcöt-
levél, alikuegyezmény, vagy elfogadási zára-
dékkal ellátott ajánlat egy-egy másolati pél-
dánya a vállalkozókkal szemben való ellenőr-
zés gyakorolbatása végett a vezetésiemre bí-
zott hivatalnak a szerződés jóváhagyásáról 
nyert érteistéstől számított 15 nap .alatt meg-
küldendő. 

A különböző hatóságok részéről beérkező 
szerződések stb. a lapján összeállítván azon 
.cikkek, eszközök, berendezések, építkezésiek és 
egyéb munkálatok sorozatát, melyek a váro-
sok háztar tásának ipari szükségletét képezik, 
kitűnt, hogy még oly szerződések másolatai-
nak beküldése is elmarad, melyek a városok 
évről-évre fellépő rendszeres szükségleteinek 
biztosítására szolgálnak. 

Az ország területén számos helyen a szál-
lítóknál megtartott ellenőrző vizsgálatok al-
kalmával pedig gyakran megdöbbenéssel 
kellett tudomást nyernem arról, hogy még 
nagy közüzemek létesítésére és üzembetartá-
sára vonatkozó néha évtizedekre szóló szerző-
dések sem közöltetnek hivatalommal s ily 
esetekben attól kell tartanaim, hogy az ellen-
őrzés hiányában a szállítók és vállalkozók 
a hazai ipart esetleg megkerülik. 

Azon szállítások illetve munkálatok, me-
lyeket a városok leginkább vállalatba adnak 
a következők: Mindennemű .építkezési mun-
kalatok (különösen magas építés) útépítés, 
csatornázás, aszfaltozás, hídépítés; hivatali 
bútorzat, papír, nyomtatvány és irodabteszer-
zés; szolgák, hajdúk, rendőrök, tüzdltók ré-
szére egyenruhák, sapka, lábbeliek, fehérne-
uiüek, ágy neműek beszerzése; közvilágítási 
anyagok és berendezési tárgyiak, villamos, 
gáz, petróleum és acetylén lámpák, petró-
leum gazolin, továbbá fütő anyagok beszerzé-
se; iskolai berendezések; kórházak részére 
kötszerek, gyógyszereik, szappan, fertőtlení-
tő szerek, '.fehér és ágymemüek, ipari, élelmi 
cikkek beszerzése, fertőtlenítő szerek és gé-
pek, tüzoltóflelszerelések, öntöző kocsik be-
szerzése; közüzemek, ugyan int villamos vilá-
gítási és erőátviteli telepek, gázgyárak, köz-
lekedési vállalatok, vízmüvek, közvágóbidak, 
gőzfürdők, kenyérgyárak, téglagyárak és 
gépgyárak berendezésének vagy üzemi szük-
ségleteinek szállítása. 

Hivatalos tiszteletet! megkeresem, tehát 
a tek. városi Tanácsot, .szíveskedjék vizsgá-
lat tá rgyává tenni, liogy az i t t felsorolt cik-
kekre vonatkozó szállítások illetve munkála-
tokra nézve kötött ós ezidőszerint még ér-
vényben lévő szerződések, elfogadott ajánla-
tok stb. másolatai a vezetésemre bízott hiva-
talnak megküldiettek-e s a jövőben előforduló 
eseteiknél pedig szíveskedjék gondoskodni 
arról, liogy a szerződések, ajánljatok stb. má-
solatai a szabályszerű 15 nap lefolyása alatt 
a hazai ipar jogos érdekeinek erélyes meg-
védhetése céljából ,a kereskedelmi muzeum-
unk mindenkor megküldessenek és azáltal a 
törvény és szabályrendelet rendelkezéseinek 
megfelelően iparfelügyelői ellenőrzés alá 
jussanak. Kovács Gyula dr. 

x Üzlettelenség. Gyengébb bécsi jelen-
tésekre és Románia állítólagos ujabb 'követe-
lései miatt a tőzsdén a spekuláció nagy tar-
tózkodást tanusi't, ugy, hogy a forgalom bu-
dapesti jelentés szerint, ma minimális volt. 
Az árfolyamokban változás nem állott be. A 
pénzpiacon ma néhány napi szünet után 
Bécsből .mutatkozott .némi pénzajánlat. Első 
Bécset 5 és háromnyolcad, első Budapestet 
5 s háromnegyed százalékkal könnyen el le-
hetett helyezni, ugy, hogy a legközelebbi na-
pokra a tételek olcsóbbodására lehet kilátá-
sunk. 

x Moratórium Törökországban. Kon-
stantinápolyi jelentésiek szerint az ottani ke-
reskedők a siirü inzolveuíciak folytán érte-
kezleteit tartottak, amelyen elhatározták, 
hogy moratóriumot kérnek. Itteni gazdasági 
körökhöz, mélyek a török pénzviszonyiokról 
jól vannak tájékozva, eddig erre vonatkozó-
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lag semmi hiteles jelentés nem jött amiből 
arra következtetnek, hogy moratóriumról —• 
ha nincs is .kizárva annak az eshetősége — 
csak a legvégsőbb .esetben lehet szó. A török 
kereskedők — ez a szakkörök általános véle-
ménye —- eddig kifogástalanul eleget tették 
kötelezettségeiknek. Mindjárt ,a háború kitö-
rése után gyűlést tartottak Konstantiná-
polyban, amelyen nagy többséggel a morató-
rium ellen döntöttek a török kereskedővilág 
jó hírnevének megőrzése végett Ez akkor 
történt, mikor Szerbiában, Bulgáriában és 
Görögországban már .elrendelték a morató-
riumot. .Figyelemreméltó továbbá az is, 
hogy a törökországi üzleti viszonyokról leg-
újabban érkező hirek is kedvezőiknek 'mond-
hatók. Az elmúlt hetekben három nagyobb 
fizet ésheszilntetés került nyilvánosságra Kon-
stantinápolyban, olyan nehézségek azonban 
nem merültek fel, amelyek a moratóriumot 
sükségessé tennék, sőt a jelentések az üzlet-
meinietet ál talában kedvezően ítélik aneg. Ter-
mészetes^ liogy a nehéz politikai helyzet a 
gazdasági helyzetre visszahat és ennek foly-
tán felmerül a moratórium terve, de mégsem 
hiszik, hogy e terv kereskedői körökből in-
dulna ki. Meg kell jegyeznünk, hogy ha 
tényleg moratóriumra kerülne a sor, az az 
ázsiai Törökországra nem lenne érvényes s 
— a balkán-szövetségesek győztes előnyomu-
lása folytán — Európában is csak Konstanti-
nápolyra bírna jelentőséggel. Monarchiánk 
kereskedelmi érintkezése Törkországgal igen 
élénk s odavaló kivitelünk a szövetséges Bal-
kán-államokba irányuló ö'sszes kivitelünket 
felülmúlja. Az ázsiai részekkel együtt 1911-
ben már 130 millióra rúgott törökországi .ki-
vitelünk, amely főleg cukor, papír, vas, bőr 
ós faárukból rekrntálóéliik. 

x Vidéki takarékpénztárak üzletered-
ménye. Az Erdélyi Bank és Takarékpénztár 
(alaptőke 200.000) 209.045 korona 70 filter 
tiszta nyereségből részvényenként 12 koro-
na, hat százalék osztalékot fizet.. —- A Baja-
vidéki Takarékpénztár (alaptőké 1,123.550) 
120.478 korona 23 fillér tiszta nyereségből 
részvényenként 30 koronát fizet osztalékul. 
— Tolnavidéki Takarékpénztár (alaptőke 
450.000) 68.759 korona 41 fillér tiszta nyere-
ségből részvényenként 30 korona osztalékot 
fizet,. — A Monorkerületi Hitelbank 1 millió 
korona alaptőke mellett 125.000 korona tisz-
ta nyereséget ér t el, amelyből tiz százalékos 
osztalékot fizet. — A Marosvásárhelyi Agrár 
Takarékpénztár nyolc százalékos osztalékot 
fizet a kimutatott 282.111 korong tiszta nye-
reségből. 
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A budapesti gabonatőzsde. 
A hatáfiidőpiacon .az exekuciós eladások, 

il!tefő|teg a lebonyolítások megszűntek és 
igy ma megint nagyon nyugodt volt a for-
galom. Délelőtt uagyolbbára a tegnapi árni-
vón kötötték a búzát, zabot, a déli tőzsdén 
azonban isimét szilárdabb az üzlet,, mert so-
kan pénzre akarták váltani az eladott köté-
seknél lévő nyereséget. Nemcsak azért, mert 
a külső politikáról érkező hirek még min-
d ig dllenítimonidók, bamem talián elsősorban 
abból az okból, mert a malmoknál, k a válto-
zatlan áron is, de nagyobb mennyiségű á ru t 
lehetett elhelyezni. Egy órakor a következők 
voltak a. záróárfolyamok: Buza ápril isra 
11.56—11.57. Buza októberre 12,16—11.20. Rozs 
áprilisra 9.88—9,89. Rozs októberre 9.62—9.63. 
Tengeri május ra 7.71—7.73. Tengeri juliius-
ra 7.92—7.93. Zab áprilisra 10.27—10.28. Zab 
októberre 8.89—8.90. 

A készáruvásáron az irány változatlan 
volt, a forgalom azonban mintegy 35— 
40.000 mm. 

A budapesti értéktőzsde. 
A maii előtőzsdón a megnyitáskor a mé-

d'ióhalasztássial foglalkoztak. Ezután hozzá-
fogtak az iizliethez, amely zárlat ig igen szűk 
mederben folyt. Kötés a határidőpiacon csak 
elvétve fordült elő. Az árváltozás minimális 
volt. A zárlat kissé barátságosabb volt. A 
készáru piavon sem v olt számottevő üzlet. A 
sajgóból és a Ganzféle részvényből tar tot t 
áron volt néhány kötés. A járadékpiac talje-
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sen iiZlettelen volt. A konstantinápolyi liir, 
hogy egy orosz állomáshajóról véletlenség 
következtében lövést irányátottaik a Tofama 
városrészre, nem tett hatást. Kötöttek: Ma-
gyar hitel 811.25—812. Városi vasait 366— 
368. Közúti vasút 673.50—674.75. Salgótarjá-
ni 764. Fegyvergyár 320—321. Ganz 3450— 
3475. Rilmamuráinyi vasmű 701.50. Magyar 
bank 560.50—562. Jelzálogbank 426.50. 

A bécsi börze. 
A mai előtőzsdén a kötések a követke-

zők voltak: Osztrák hitel 620.50. Magyar hi-
tel 811.50. Anglóbank 331.75. Biankverein 
508.50. Unióbank 590.50. Landíerbank 508.50. 
Osztrák Magyar államvasút 700.75. Déli vas-
út 252. Rimamurányi vasmű 703. Alpesi bá-
nya Í020.50. Török sorsjegy 223.25. Márka 
Készpénzért 118.06. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 
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Árverési hirdetmény* 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a wienni es. kir. kereskedelmi 
járásbíróság 1912. évi Cg. VI. 351/4. számú 
végzése következtében Dr. Székely Vilmos 
ügyvéd áltál képviselt Alexander Hercogs 
Nachlfolgler cég javára 1293 korona 60 fillér s 
jár. erejéig 1912. évi jiullius hó 6-án foganato-
sított .kielégítési végrehajtás u t ján felülfog-
lalt és 2000 koronára becsült következő in-
góságok u. ML: különféle házi bútorok és iro-
dai berendezés nyilvános árverésiem eladat-
nak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbí-
róság" 1912. évi V. 2081/3. számú végzésié foly-
tán 1293 korona 60 fillér tőkekövetelés, ennek 
1912. évi április hó 3-i/k napjától járó 6% 
kamatai ós eddig összesen 121 korona 86 fil-
lérben bíróilag már megállapított költségek 
erejéig a lefizetett rész levonásával Kárász-
utca 6/a szám alatt teendő eszközlésére 
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kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron 
alul is el fognak adatni. 

Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés 
megkezdéséig való érvényesítésére felhivat-
nak, amennyiben áz elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták és azok-
ra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár-
verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908: 
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek ja-
vára is elrendeltetik. 

Kelt Szegeiden, 1913. évi január hó 29. 

Farkas Elek 
kir, l l r . végrehajtó. 

Délmagyarország 
előfizetési ára Szegeden: 

egy évre . . . 24.— kor, 
félévre . . . 12.— „ 
negyedévre . . 6.— „ 
egy hónapra . 2.— „ 

Vidéken: 
egy évre . f . 28.— kor, 
félévre . . . 1 4 . - „ 
negyedévre . . 7.— „ 
«gy hónapra . 2.40 „ 


