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KŐZIGAZGATAS 

Nem építik a zenepalotát. 
—• Marad a régi zeneiskola. — 

(Saját tudósítónktól.) Hosszas kinos-ke-
s-erves vergődés, számtalan bizottsági -ülés, 
mérnöki jelentés, tárgyalás, kombinálás után 
a zenepalota ügye végre — kátyúba merült. 
Közigazgatásunk olyan előrelátó, olyan ki-
váló, annyira szivén visel egy-egy ügyet, 
amelynek a fonalát fölvette s amelyről hó-
napok óta harangoz, hogy sikerült a zene-
palotát is a többi porosodó, szuette aktáik kö-
zié dugni. Ha azt mondhatnók, hogy pár hó-
nappal kitolódott a zenepalota a jövőbe, is-
ten neki, ennyit lehet várni, ha kell, de nem 
adhatunk feleletet arra kérdésre sem, hogy 
mikor épül, vagy egyáltalán épül-e a zene-
palota, pedig .már .kész a költségvetés, a ter-
vek, a telket is kijelölték az Oroszlán-utcá-
ban, mire való hát ez :a sok fölös munka, ha 
egyszer a terv füstbe ment s előrelátható 
volt, hogy nem is lesz máskép. Arról ne is 
beszéljünk, hogyan kellene lenni, mert ak-
kor régen állnia már a zenepalota. Ellenben 
ne sajnáld a fáradságot, nyájas olvasó ahoz, 
hogy megtekintsd Szeged város zeneiskolá-
ját. Ráérő idő van elég, mert még sokáig 
állni fog ott a belvárosi templom mellett az 
a düledező, rozogó, dohos viskó, ahol zenét 
tanítanak türelmes zenetanárok. Állni fog 
sokáig, ha ugyan be nem dől mielőbb. Ha 
munkások laknának ott, a rendőrség nyomban 
ott teremne és kitelepítené őket. De igy . . . 
Jó az a művészetnek, jó az Kőnig Péternek, 
meg a többieknek, meg a sok-sok fiu és 
leáinynövendéikeknek. 

A terv ugyanis az volt, hogy a belváros 
rendezésével egyidejűleg lebontják a régi ze-
neiskola épületét is. Sőt nem is egészen igy 
tervezték ezt a közigazgatásban, hanem ugy, 
hogy a zeneiskola, amelynek a teteje vesze-
delmesen düledezik, még ebben az évben le-
bontásra kerül és legalább addig, amig a ze-
nepalota fölépül, az iskolát más, veszélytelen 
bérelt helyiségben helyezi el a város. De jön 
most a mérnökség és megváltoztatja még ezt 
a tervet is. Meg bizony. Ultimátumszerűén. 
Azt mondja ugyanis, hogy nem bérelünk kü-
lön helyiségeket, régi zeneiskola ott marad 
a helyén, mint eddig, ha düledezik is, sebaj, 
jó az Könignek, a zenetanároknak stb . . . 
Mi ez? Közigazgatási keringő a zenepalota 
körül? Ebbe a koncertbe azonban alighanem 
beleun a város. Mert a zenepalota építését 
lehetetlen tovább halasztani. 

(—) A Gazdasági Egyesület palotája. 
A város egyik telkét, amely a Mérey-utcá-
ban van, a közgyűlés székház cáÍjaira 31,000 
koronáért átengedte a Szegedi Gazdasági 
Egyesületnek. A belügyminiszter ezt a köz-
gyűlési határozatot jóváhagyta. A Gazdasá-
gi Egyesület, a háromemeletes, díszes palota 
építését még a tavasz folyamán megkezdi. 

DELMAQYARORSZÁO 

S P O R T 
o A SzAK Temesváron. A Szegedi At-

létikai Klub első csapata vasárnap Temes-
várra utazik, hol a Temesvári AC első csapa-
tával barátságos mérkőzést tart. A SzAK 
ifoothall szakosztálya a következő csapatot 
küldi Temesvárra: Popper, — Rudolf, Weisz, 
— Szalai, Szűcs, Gömöri, — Hapa, Hevesi, 
Bimm, Fü-rs-t, Gsizik; tartalékok: Majikó, Báck 
Szegedi sportköröiklbeu nagy érdeklődéssel 
várják a SzAK temesvári szereplését és- mint 
értesülünk, nagyszámú kisérő utazik a szim-
patikus csapattal. Indulása Szeged pályaud-
varról vasárnap reggel 9 óra 26 perekor. A 
-csapatot Bulday Gynla osztályvezető vezeti 
és a SzAK vezetőségének majd minden tagja 
elkíséri. 

KÖZGAZDASAG 

x Külföldi pénz a magyar városoknak. 
Bár a pénzviszonyok rosszak az utóbbi idő-
ben, mégis több magyar város k-apott kül-
földről kölcsön ajánlatokat. Ez -igy magá-
ban véve fölötte örvendetes tény volna. A 
külföldi pénzajánlatokkal azonban nagyon 
keserves tapasztalata volt már -egész sereg 
vidéki városnak. Nem árt tehát egy kis -óva-
tosság az ajánlatok kezelés-e körül és igen 
célszerű dolog mindig -szem előtt tartani, 
hogy a kölcsön megajánlásától a kölcsön fo-
lyósításáig még nagyon hosszú az ut, addig 
kinos meglepetések érhetik még a hitelre szo-
rult vidéki városokat. Most az a hihetetlenül 
hangzó hir érkezik Debrecenből, hogy a vá-
ros egy far nem pénzcsoporttól kapott kölcsön -
ajánlatot igen jelentős összegre. A francia 
csoport állítólag hajlandó ötven millió koro-
na kölcsönt adni a városnak, 53l*% kamat 
mellett 35 -évre, 90%-os árfolyam mellett. Egy 
német bankcsoport pedig, hir szerint, Fiúmé-
nak tett ajánlatot, hogy kötvényeihői haj-
landó átvenni egy nagyobb tételt. Miután a 
városnak szüksége is van. 2—3 millióra, u j 
kötvények kibocsátásának terveivel foglalko-
zik a reprezentanza. Fiume városán-ak 4%-os 
kölcsünkötvényei vannak forgalomban, ame-
lyeknek mai tőzsdei árfolyama 92%. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A hatáirdőpiacon ma is roppant nagy 

kedvetlenség volt észlelhető, mert a pénzvi-
szonyok még mindig a spekulációs üzletek-
től való teljes tartózkodásra késztetik a vidé-
k-ét. Ilyenformán persze ma sem volt emlí-
tésre érdemes forgalom a gabonatőzsdén, 
mert csak néhány vállalkozóbb kuliszeég 
vagy kisebb ügynök vett részt az üzletben, 
amelynek iránya — ha átmenetileg javult 
is kissé — többször ellanyihult. Az enyhe idő-
járás következtében ugyanis gyakrabban kí-
sérleteztek kontremin műveletekkel, annál is 
inkább, mert a malmok ma se nagyon ipar-
kodtak a .már meglevő készlet nagydbbitásá-
ra. Az árf-olya-mok a következők: 

Buza áprilisra 11.56—11.57, októberre 
12.22—12.23. Rozs áprilisra 9.77—9/78, októ-
berre 9.72—9.73. Tengeri májusra 7.52—7.53, 
júliusra 7.78—779: Zab áprilisra 9.86—9.87, 
októberre 8.71—8.72. A készáruvásáron cse-
kély üzlet mellett nagyobbára változatlan 
volt az irány. 

A budapesti értéktőzsde. 
A sztrájk elmaradása kedvező hatást tett 

ugyan, de különösebb vásárlókedv hiányá-
ban, bár szilárd irányzatnál, niem mutatko-
zott nagyobb árváltozás. Mindössze egy-két 
koronával változtak az egyes értékek. A he-
lyi piac értékei közül Adria és Beocsini Ki-
sebb mértékben -volt forgalomban. A közúti 
és a Magyar Bank szilárd. 

Kötöttek: Magyar hitel 826—827,50. Ma-
gyar koronajáradék 84.20. Magyar jelzálog 
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437.50—-438. Rima-murányi 723—725. Közúti 
668—671.50. Magyar Bank 571—572. Városi 
villamos 372.50. Kereskedelmi bank 3611— 
3613. Beocs-ini 821—822. Spódium 113—115. 
Főbusz 209. A-d-ria 538—540. A fo-rgal-om álta-
lában nyugodt. 

A bécsi börze. 
Kötöttek: Osztrák hitel 633.50. Magyar 

-hitel 821.50. Angló bank 342. Bamkivereiu 
520.50. Unióbank 603. Lánder bank 52-2. Osz-
trák Magyar államvasút 709.50. Déli v-as-ut 
115.25. Elbavölgyi vasút 326. Rimamurányi 
vasmű 724. Alpesi 1058.50. Török sorsjegy 
230.50. Márka k-észpénzért 118.20. Ultimóra 
118.10. Skoda 841.50. 
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Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
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Délmagyarország 
politikai napilapra 

1913. január 1-töluj előfizetést nyitottunk 

A DÉLMAGYARORSZÁG Szeged 
és a délvidék legelterjedtebb és leggaz-
aagabb tartalommal megjelenő reggeli 
politikai napilapja. Nagy elterjedtsége 
közleményeinek a legteljesebb nyilvános-
ságot biztosítja, aminek különösen a 
hirdetők szempontjából van nagy jelen-
tősége, 

A DÉLMAGYARORSZÁG előfize-
tési ára Szegeden vidéken 

egész évre 24'— 28'— K 
félévre 12'— 14 „ 
negyedévre 6'— 7'— „ 
egy hónapra 2 — 2'40 „ 

Kérjük tisztelt előfizetőinket hogy 
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk 
közölni szíveskedjenek. Mutatványszámot 
egy hétig díjtalanul küld a 

KIADÓH VATAL 
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Auer-fény világítási- és 
jókarbantartási vállalat. 

Szeged, Kossuti] Lajos-sugárut 1. széni. 
Csi l lárok , gázfőzők és 
mindennemű gázfelszere-
:: lési cikkek raktára :: 

Telefon 488. Telefon 488. 


