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kor aztán Imne megértette velem, Ihogy mért j 
nem lehetett a Márki lányé. 

— Nézd meg Piros alaposan, hogy a tied-© 
az. 

Piros elővette a, itollszáráfc, forgatta, vizs-
gálta. Egyszer csiaik .kivilágosodott az arca. 

— Nem az enyém, mert nincs hehaisadva. 
a vége. 

— Hát .a tied hol van ? 
Piros elővette a könyvét és hajtogatta. 

Egyszer aztáin .föfemitattia a sajátját . Sza-
kasztott olyan, m,iint a másik. 

— írtam velle, aztán idie töttem, — mond-
ta Piros. 

Imire meg büszkén ült le a helyére és azt 
mondta a szomszédjának: 

— '.Látod-e, hogy nem a Márikii Pirosé. 
Tiudtam én azt előre . . . 

Másnap csakugyan a délélőtt.es Makra 
Veron jelentkezett érte. 

Kutasi Ödön. 

KÖZGAZDASAG 
x Végre egy nyári nap. Ma hirtelen 

teljesen megváltozott az időjárá's. ami nagy 
optimizmust -keltett a .kulisszlban. Azt már 
megszokhatták a gabonatőzsdén, hogy rossz 
időnél — rossz hírek, jó időnél — jó hírek 
látnak napvilágot és igy bizonyára nem kel-
tett ma nagy meglepetést, almikor arról szólt 
a fáma, hogy nagyszerű a próbacséplés és 
hogy az idő .nemcsak nálunk, de a külföldön 
is pompás. Amerika különben ma meglepetést 
hozott a szenzációéhes kon'tremin-'gourmet-
teknek; a tengeren tul tegnap egy és egy 
nyolcad centtel hanyatlott a buza ára. Per-
sze ezért mindenki adni akarta a búzát és 
adta is, mert ,az összvéleménv megfordult 
és ma már ugy hangzott, hogy ha a hivata-
los jelentés nem is lesz ma valami kitűnő, 
de sokkal rosszabb sem lesz a legutolsónál. 
Igy azután, ha az idő tovább iis kedvező ma-
rad, szóval, iha csakugyan nyár lesz, ez pa-
ralizálni fogja a terméskilátások rosszabbo-
dását és a hivatalos jelentésnek nem lesz 
majd a várt hatása. Ma eleinte nagy hűhóval 
kezdték az üzletet, aztán vége lett a nagy 
élénkségnek, beköszöntött a megszokott szép 
nagy unalmais üzleti csönd. Az áresés kö-
rülbelül 20 fillérre rug, imég a tengeri is ol-
csóbbodott, .mert álHtóalg Románia fölfüg-
geszti a gabonakiviteli tilalmat, aminek örö-
mére nem kukoricáztak sokat és adták a ku-
koricát — minden terminusra. 

x Kicsi forgalom. A balkáni események 
megaikaisiztoititálk ,a. külföldi tőzsdék á,rjavulá-
isát, amii múlunk még jobban kiióiieisiteittie a piac 
tartózkodását. A hétfői halasztás ds viiisisiza-
t.arrtatt máindieiníkiit valami ujabb frranzakleió 
keneszfüdviMétőil. A pénizpiac hireli sem ise.n-
keintettiék ujaibb .akcióra .a piacot, hiszen Ber-
linben ujiaihb le|mídlkeá;ésiniak ,Indül la magán-
kamatláb. Kisebb realizációk nyomán 1—2 ko-
ronával .gyengült, de az .árveszteség ,a bécsi 
piac higgadt, .magatartására csakhamar meg-
térült is a bécsi .arbitrázs vásárlásai nyomnám 
.a börze barátságos hangulatiban zárult. A 
készáru piacom .alig volt változás, ,a forgalom 
csaknem teljesen, saünietelt. .A járadékpiacon. 
egyetlen egy kötés sem volt 

x Felszámoló részvénytársaság. A 
Márer- és iHoffmann-gőzmalom r.-t., ma dél-
ben, tartott közgyűlésén kimondta a felszá-
molást, mert egy ellenie támasztott követe-
léssel kapcsolatiban, .a másodfokú biróság is, 
az üzlet átruházási törvény alapján elma-
rasztalta, Ezzel elveszett a vállalat forgótő-
kéje, de ,a hitelezőik .bizalma, is. Emiatt volt 
kénytelen, .a közgyűlés kimondani a felszámo-
lást. 

x A gazdák és az uj biztosító törvény. 
A gazdatársadalmi körök értesülése szerint 
a kereskedelmi minisztériumban elkészítették 
az uj biztosítási törvén yj a vasiat tervezetet, a 

melyet az egyes minisztériumok tárgyalnak 
is. Mivel a gazdatársadalmat mindeddig nem 
tájékoztatták az iránt, hogy a szóbanforgó 
uj biztosítási törvény javaslattervezet gon-
doskodik-e az állatbiztosításnak rendezéséről 
is, fölterjesztést intézett az Országos Ma-
gyar Gazdasági Egyesület a kereskedelmi 
kormányhoz, amelyben vázlatosan megjelö-
li a főbb kívánalmaikat, melyek az állatbiz-
tosítás törvény utján való rendezését múlha-
tatlanul szükségessé teszik. Egyúttal fölkér-
te az egyesüllet a kereskedelmi minisztert, 
hogy a szóbanforgó törvényjavaslat-terveze-
tet áttanulmányozás végett küldje le az 0. 
M. G. E.-neik és hogy az ezen ügyben ösz-
szeállitandó szaktanácskozásra az egyesüle-
tet is hívja meg. A kérelmet pártolás végett 
a földművelésügyi kormánynak szintén meg-
küldötték. 

— Piaci árjegyzék. Szombaton a szegedi 
piacon a ,rendőrt sajtóiroda jelentése szerint, 
ez volt az átillagos á,r: Hízott liba darabja 6— 
11 K. Sovány lába 3—5 K. Hízott kacsa 2.50— 
3.50 K. Sovány .kacsa 1.20—2 K. Csirke 70 
fillér 1.60 K. Tyúk 1.80—2.50 K. Pulyka 3—4.50 
K. Káposztafej száza 8—18 K. Káposzta siava-
;ny,a .kilója 16—20 fillér.. Krumpli kilója 8—10 
fillér. Gyökér 16—20 K. Sárgarépa 16—20 K. 
Torina 1—1.20 K. Foghagyma 14—16 fillér. 
Vöröshagyma, 8—10 fillér. Marhahús sütni 'ki-
lója 1.68—1.70 K. Marhahús .levésnék kifJója 
1.40—ItfíO K. Marhahús paprikásnak kilója. 
1.40—1.50 K. Borjúhús eleje kilója 1.60—1.80 
K. Borjúhús hátulja kilója 2—2.20 K. Sertés-
hús kilója 1.70—1.90 K. Zsír kilója 1.60—1.66 
K. Juhlhusi kÉlója ,1.30—1.40 K. Tej láterjie 18— 
22 fillér. Tojás darabja 6—7 fillér. Fehér ke-
nyér kilója 28—30 fidllér. Barna kenyér kilója 
24—26 fillér. Disznó élő súlyban 1.10—1.06 K. 

A budapesti gabonatőzsde. 
.A határiid'öpi,acon ma határozottan lany-

ha volt .aiz ináiny. A kedvezőbb időjárás ugyan 
is, amely lliehetővié teszi a mezőgazdasági m m 
ka elvégzését (és amely ma .a készáru jegyzé-
keket is o,lcsió|bbá'totta.) Jébanyoliitiásokra kész-
tette a helyi spekulálóiét. A külföldön is in-
kább lanyha az. irány, de azért .a komoly .spe-
kuláció részéről meglehetős tartózkodás ész-
lelhető, mert a délutáni ujaibb termésbecslést 
vá r j ák A tengeri, mert a román hajórakomá-
nyok Mr szerint áthaladhatnak már, szintén 
lanyhább. Az árfolyamok a következőik: 

Buza áprilisra 12.01, októberre .11.46—47. 
Rozs októberre 8.07—08. Tengeri májusra 7.30 
—31, augusztusra 7.97—98. Zab októberre 8.27 
—28. .A .készáruvásáron 5 fillérrel olcsóbb áron 
néhány ezer métermázsa buza kelt el. 

A budapesti éttéktőzsde. 
iA külföldi tőzsdék lanylia zárlata ós .a 

balkáni iesieimónyuk a spekulációt teljesen visz-
sízatartota minden üzleti tevékenységtől. És 
miivel a pénzpiacról is kedvezőtlen hirek ér-
kezteik, eltanybult az üzlet iránya. Az érté-
kek igen nyugodt forgalom keretében 2—3 ko-
ronával .gyengültek. Később a öéesii piac ked-
vezőbb jelentései lós az arbitrázs .vásárlásai 
.kissé me.gjaviitottáik .az üzlet irányát, bár a 
fcrgalom kifejlődni nem tudott. És a zárlat 
tartott maradt. A kószárupiacan alig volt vál-
tozás, 'csupán a t.emiesvári stzasz és Phőbusfba.n 
•volt némii üzlet. A járadékpiacon változás 
nem volt. 

Kötöttek: Magyar hitel 813.25—815. Osz-
trák hitel 617. Magyar bánik 533—534. Temes-
vári szesz 544—547. Osztrák Magyar állam-
vasút 691—692. Déli vasút 125—126. Közúti 
vasúit 632.75—633. Rimamurányi 688.50. Mer-
eur 270.50—273. Phőbus 158—162. 

A bécsi börze. 
Kötöttek: Osztrák hitel 618.25. Magyar 

hitel 815. Aingló bank 332.50. Banfcv,erein 508. 
U.nió hanlk 584. Laniderhanik 507.50. Osztrák ál-
lamvasút 692.50. Délii vasút 246. Rimamurá-
nyi 698.50. Alpesi bányarészvény 915.50. Tö-
rök sorsjegyeik 227.50. Márka készpénzért 
118.13. Skoda 838.50. 
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Várnay L. 
könyvkereskedésében, 
Szeged, Kárász-u. 9. sz. 
a következő irodalmi újdonságok 

beszerezhetők: 

Diplomata, 
Nagy dolog a háború 5'— 

Drasche, 
A nő és a kigyó 3*— 

Hajó Sándor, 
Lakájok, tragikomédia 2*50 

Ambrus Zoltán, 
Vezető elmék 4*50. 

Kaffka Margit, 
Mária évei 4.— 

Bernhardt, 
Lakásbérleti jog 15 — 

Zabel, 

Egy császárné regénye 4*— 

Drégely, 

Az isteni szikra, komédia 2.— 

Ráth, 
Iparművészet könyve 16'— 

Magyar Géza, 
Magyar polgári perjog 26*— 

Matlekovits, 
Iparosok és kereskedők adója 4*— 

Knoblauch, 
A faun szinmü 2*— 

Márton Jenő, 
Magántanulók útmutatója 3'60 

Dr. Dános Árpád, 
Nyugdíjtörvény magyará-

zatokkal 1*50 

Dr. Máday, 
A háború és a béke szoci-

logiája 1*— 

Máday Andor, 
A magyar nö jogai 3'— 

Murger, 

Bohémélet kötve 1'90— 

Walter, 
A Renaissance 1*90 

Pásztor, 
A munkavezetők irásmunkái 5*— 

Fürdőkre és nyári üdülőhelyekre utazók 
b. figyelmébe ajánlom nagy választék-
ban raktáron levő 

fürdőismertetöket, vezetökönyveket. 
Nyári vasúti menetrendek. 

A Cigányprímás és Aranyeső 
operettek hangjegyei füzetenként 3 ko-
ronáért kaphatók. 
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