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kása. Az előkelő bankfőnököt, aki magas ál-
lásálból nagyobb szabású .váltóhamisátások 
miatt a vádlottak pad já ra került, ina ás fog-
va tar t ják a szombathelyi királyi ügyészség 
fogházában. A lovag ügyében tegnapra volt 
kitűzve a törvényszéki tárgyalás, amely azon-
ban egy karrier szomorú összeomlásának 
szenzációi helyett csak (váratlan fordulattal 
széligálit. A szerencsétlen bankfőnök védője, 
Esső Imre dir. ugyanis D'lElyert lovag bűn-
ügyének tanulmány ázásánál arra a rnegyő-
ződésre jutott, hogy a lovag áldozata család-
jának, mindén lehetőt elkövet, hogy össze-
gyűjtse bizonyítékait és megmentse a szeren-
csétlen sorsú embert. Ezért lépéseket tett az 
ügyvéd, hogy halasszák el a hünper tárgya-
lását, lA tegnapi tárgyaláson elő is terjesztet-
te .Esső dir. az elnapolás i rán t való kérelmét, 
melyet m á r azért is elfogadott a bíróság, mert 
a tanuk sem jelentek meg. A bíróság most u j 
határnapot fog kitűzni. 

KOZGAZDASAG 

Százhúsz külföldi közgazdász 
Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) Holnap, pénteken, 
ugyancsak sűrű vendégjárás lesz Szegeden. 
A gyorsiró-ünnepségekre mintegy nyolcvan 
külföldi vendég érkezik ide, a nemzetközi 
közgazdasági tanfolyam résztvevői közül pe-
dig százhúsz embert lát vendégül a város. A 
nemzetközi közgazdasági tanfolyam augusz-
tus tizenegyedikén kezdődött meg Budapes-
ten és augusztus harmincadikáig tart. 'Ez 
alatt az idő alatt a tanfolyam vezetősége 
programba vette Magyarország nevezetesebb 
városainak és vidékeinek a megtekintését. Az 
úti-program első stációja Szeged, azután kö-
vetkeznek a többi vidéki városok. A száz-
húsz külföldi vendég holnap, pénteken este 
hat órakor a budapesti gyorsvonattal érke-
zik Szegedre és vasárnapig marad itt. Ez-
alatt az idő alatt a nemzetközi tanfolyam 
résztvevői Szeged iparát, kereskedelmét, ál-
talában a város közgazdasági viszonyait fog-
ják tanulmányozni és minden nevezetességét 
megtekintik. 

Ugy a város, mint a kereskedelmi és 
ipari körök méltó fogadtatáslt készíttettek elő 
az előkelő vendégeknek. Ma délelőtt a vá-
rosháza bizottsági termében ülés volt, ame-
lyen a város hatóságának tagjai és az ér-
dekelt közgazdasági körök vezetői a fogad-
tatás részleteit beszélték meg. A város a fo-
gadtatásnál Lázár György idr. polgármester 
és a tanács több tagja fogja képviselni, mig 
a Kereskedelmi és Iparkamara hevében Wei-
ner Miksa kereskedelmi tanácsos, a kamara 
alelnöke, továbbá Szabó Gyula kamarai má-
sodtitkár fogják üdvözölni az érkezőket. A 
Szegedi Ipartestület részéről a vezetőség több 
tagja, a szegedi Lloyd részéről pedig Obláth 
Lipót jelennek meg az állomáson a vendé-
gek fogadására. 

A vendégek fogadtatásának és kalauzo-
lásának programiát a rendező és fogadó bi-
zottság a ma délelőtt tartott ülésen a kö-
vetkezőképen állította össze: 

Pénteken, augusztus 15-én, Budapest 
ny. pu., indulás 2 óra 40 perckor délután, ér-
Kezés Szegedre 6 órakor este. Elszállásolás, 
összejövetel a Széchenyi-téren; villamoson 
Újszegedre, gyalog vissza; este vacsora a 
Kass-ban, amelyet a város ad a vendégek 
tiszteletére. 

Szombaton, augusztus 16-án, 8 órakor: 
kulturpa'lota megtekintése, 9 órakor utána 
Baek-íéle gőzmalom, maid 10 órakor a pap-
rikamalom, 11 órakor a Szegedi Könderfonó-
gyár megtekintése és a villásreggeli a gyár-

ban; villamoson a vasúthoz; Szegedről kü-
lönvonaton indulás 12 óra körül, érkezik Me-
zőhegyesre 2 óra körül; a telep megtekinté-
se; indulás vissza különvonaton este 6 óra 
körül; érkezik Szegedre 8 óra körül; vacso-
ra, adja a Szegedi Kereskedelmi és Iparka-
mara. 

Vasárnap, augusztus 17-én, indulás Sze-
gedről 6 óra 05 perékor reggel Kecskemétre. 

x Szeged három milliós kölcsöne. 
A Budapesten megjelenő Pesti Tükör cimü 
esti lap {legutóbbi számában közgazdasági 
•hírt tett közzé Szeged három 'milliós köl-
csönéről, amelyről azt irta, hogy nem egyéb 
uzsora-kölcsönnél, mert a Földhitelintézet tiz 
percentes kamatot kap érte ,a várostól. A 
hírrel szemben Lázár Gyölrgy dr,. polgári-
mester a következő sorok közlésére kérte föl 
a Délmagyar országot: 

A „Pesti Tükör" folyó hó 13-iki számá-
nak közgazdasági rovatában megemlékezik 
azon 3 milliós kölcsönről, mint uzsora-köl-
csönről, melyet Szeged város állítólag 10 
százalékra a Magyar Földhitelintézettői föl-
venni szándékozik. Szeged város tényleg 
szándékozik fölvenni a jelzett intézettől, de 
nem 10 százalékra, hanem 91 és fél árfolyam 
mellett 4.85 n. annuitással, mi 100 után szá-
mítva 5.30-as .annuitásnak felel meg, tehát a 
pénzbő világban 5.19 annuitással fölvett 6 
milliós kölcsönnél csak 11 fillérrel s a beke-
belezési illetékkel drágább. Az uzsora-köl-
csön tehát valótlanság, aminthogy az altru-
isztikus alapon működő Földhitelintézetnél ez 
egyenesen ki van zárva. A kölcsön legolcsóbb 
mindazon kölcsönök között, melyeket a vá-
rosok az utóbbi időben centraháltak. 

Ehhez a nyilatkozathoz kötelességsze-
rűen kell még hozzáfűznünk, hogy a kölcsön 
csakugyan kedvező és előnyösebb föltételek 
mellett a mai pénzszük világban három mil-
liót előteremteni nem lehetett volna. Föltét-
lenül a polgármester érdemei közé sorozha-
tó, hogy ezt a hiteltranzakoiót a városra 
nézve a lehető legkedvezőbben sikerült lebo-
nyolítania. 

x Az eső az oka. A gabonatőzsdén is 
teljes üzlieittelensiég uralkodik, ennél nagyobb 
csöndre még azok a bizonyos legöregebb bör-
ziáneiiek sem emlékezhetnek. A nagyközönség 
és .a vidéki spekulánsok teljes tartózkodással 
tüntetnek, ezért a papiros-búza forgatnia egy-
re jobban összezsugorodik. iM.a különben elég 
szilárd voillt az irányzat, mer t az esős idő 
miat t a vidék több helyéről panaszok érkez-
teik, hogy a ibehordiással nem tudnak elkészül-
ni és ia;z u j gabona elszállítása is óriási aka-
dályba ütközik, mert a folytonos esőzések 
megrongálták az utakat is. í gy a szállítás is, 
,a mezőgazdasági munkák is megkéstek, ezzel 
magyarázzák, hogy az u j gabona kínálata 
solklk'al kisebb, mint más esztendőiben, ezidő-
táj t . lEz azonban a határidőpiacra nincsen ha-
tással, mert. a telij.es részvétlenséggel szemben 
minden szilárdító és minden iainyhitó mo-
mentum csak pá r filléres eltérésben jut ki-
fejezésre és az árfolyamok már napok óta egy 
bázison mozognak. 

x Teljes üzlettelenség. Budapestről 
jelentőik: A börzén a (forgalom annyira mini-
mális, hogy még a legszerényebb igényeket 
sem elégíti ki. Az üzlettelenség ma a tető-
pont jára hágott, most a külföldi börzék nagy 
nyomottsiáiga sem szolgálhat ösztönzésül, a 
nemzetközi pénzpiac hírei sem hangzottak 
valami kedvezően, ugy látszik, hogy a bécsi 
me'dio lebonyolítása kissé nehezebben sike-
r ü l , mint gondolták, A külpolitikai helyzet-
ben egyelőre szélcsönd van, a monarchia is 
elálít abbeli szándékától, hagyja bukaresti bé-
kekötést Bulgária javára rervidíálja. A bör-
ze ennek a diplomáciai eseménynek ném az 
érdemét, hanem az eredményét nézi, ami 

I most már kedvező perspektívát nyú j t a bal-
káni helyzetről. A nagy üzlettelenség, tar-
tózkodás dacára .sem gyöngült ma el az irány 
zat. Az á r nívó tartott volt, zárlalfeló némi 
elgyengülés állott be a vasértékek bécsi rea-
Jizálása nyomán. A Ikésizárupiacon az Adria 
vollt ma is a favorit, ú j r a 6—8 koronával 
emelkedett, A többi érték stagnálási folyama-
t á t nem zavarta meg semlmi. 

x Külkereskedelmi mérlegünk passzív. 
A központi statisztikai hiivatial a napokban 
tette közzé .Magyarország első félévének küb 
kereskedelméről szóló adatokat, E szerint az 
összes behozatal 939.6, a kivitel pedig 854.9 
millió koronát tett ki és igy 84.7 millió 
passzívum mutatkozik. Ausztriával szemben 
a behozatal 654.3, a kivitel pedig 600.3 milliót 
tett ki, tehát egyedül ebből .a viszonylatból 
54 millió passaivtum támadt, A múlt évvel 
szemiben azonban .a kereskedelmi mérleg ked-
vezőbb, de ez inkább a forgalom csökkenésé-
udk jalvára Írandó. A behozatali cikkek körül 
ikiemelendők: a textiláruk 194.4 millióval, a 
bőráruk 58.7, vasáruik 53.7, gépek 33.4, szén 
37.4, tengeri 14.5 és hordókor 10.4 .millió ko-
ronával, a kiviteli cikkeik közül gabona és 
liszt 227.2 millió koronával, marha 159.3, por-
és kristálycukor 35, finomított cukor 8.1, 
nyers cukor 31.9, fa 47.4, hordókor 17,2 és 
tojás 26.3 millió koronával, 

A budapesti gabonatőzsde. 
A baíáridőpiiaicon mia mindjár t megnyi-

táskor szilárd volt az i rány és az üzlet folya-
m á n tovább emelkedtek a gabonaárak, mert 
az esős idő miat t az ország sok helyéről igen 
sok panasz érkezett, amennyiben a mezőgaz-
daságii Munka a szeszélyes idő miat t egyre 
u jabb késést szenved. A forgalom azonban 
m a ;is igen szűk mederben folyt le, mert a 
(nagyközönség nem adja föl tartózkodó ál-
láspontját. Az árfolyamok ,a következők: 

Búza ápril isra 11.91—92, októberre 11.37 
—38. Rozs áprilisra 9.37—38, októberre 8.85— 
86. Tengeri májusra 7.51—52, szeptemberre 
8.18—19, augusztusra 8.21—22. Zab októberre 
8.22—23. A készáruvásáron elkelt 20.000 mm. 
fouza 5 fillérrel drágábban. 

A budapesti értéktőzsde. 
A mai előtőzsde üzlettelenség dolgában 

nem különbözött elődeitől. Enniek a magya-
rázatára elegendő, ha ia tegnapi külföldi zár-
lat i jelentéseket hozzuk föl, amelyek kivétel 
nélkül ném buzdítottak. Eleintén volt némi 
üzlet a r imamurányi részvényből, amely a. 
tegnapinál 1—2 koronával drágábban volt 

' keresett, később azonban az üzlet forgalma 
teljesen megcsappant, bá r az üzlet irányának 
a szilárdsága alig változott. A nemzetközi 
piate forgalma teljesen szünetelt, a helyi pia-
con kevés kötés volt, de a tegnapinál kissé ol-
csóbban. A készáru piacon a:z Adria, a;z álta-
lános kőszén kissé drágábban volt keresett. 
A zárlat csöndes, tartózkodó volt. 

Kötöttek: Kereskedelmi bank 3628—3633. 
Magyar hitel 826.25—827.25. Osztrák hitel 
627.50—628. Jelzálogbank 424.50. Leszórni tol ó-
Ibaink 517. Magyar bank 553.50—554. Általános 
kőszén 1052—1055. Adria 582—583. Sálgó 764 
—765. 4 százalékos koronájáradék 81.90—81.95. 
Osztrák és magyar államvasút 708.75—709.50. 
Városi vasúi 357.50—358.50. Közúti vasút 
640.25—641.25. Rimamurányi 711—714.50. Ag-
rár 408—499. Újlaki 240—241. Temesvári 
szesz 559—559.50. .Magyar villamossági 502— 
504.50. 

A bécsi börze. 
Kötöttek: Osztrák hitel 627.50. Magyar 

(hitel 826. Angló bank 337. Banlkyerein 514.50. 
Unió bank 593. Landierbank 514. Osztrák és 
iMatgyair államvasút 709. Déli vasút 250.50. Ri-
imaimnrányi 711. Alpesi bánya 926.50. Török 
sorsjegy 231.50. Márka készpénzért 118.22. 
Lombárd 130. Prágai vasmű 3265. Skoda 822. 
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