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iBiró: Asbóth Gyula (.Sport) lesz. Az .at-
létikai viadalra és futballmeccsre egy jegy 
érvényes, A SziAKdagok ötven százalékos 
kedvezményeiket most is érvényesitilietik. 

o Küzdelem a legjobb vidéki csapat 
elméért. Vasárnap, julius hó 19-én találkozik 
a .Délim,agyarország bajnoka, a temesvári 
„Kinizsi" Sport Egylet csapata, a Pestvidéki 
'bajnokságban győztes Rákoscsabai Test,gya-
kori ók Köre csapatával az UT!E népszigeti 
sporttelepén. (Mindkét csapat erősen készül 
az .elődöntőre és bár a mérkőzés a saison vé-
gén van, mégis izgalmas és érdekes mérkő-
zésre van kilátás. iA Temesvári Kinizsi csa-
pata az idei saisonban igen szép eredménye-
ket ért el saját pályáján a fővárosi csapa-
tok ellen, ugy, fhogy első bemutatkozása [Bu-
dapesten nagy érdekességgel bir. A mérkő-
zés fél <5 órakor kezdődik Fahéry Ákos bírás-
kodása mellett, mig előzőleg az UTE kom-
binált csapata .mérkőzik a Megyeri ;SC csa-
patával. A döntő mérkőzésen a (Magyar 
Labdarugók Szövetsége ás képviselteti mai-
gát. 
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U f l g ú r H c n ő Bútorszállításokat hety-
szállító b e n rídékfe. berak-

Szeged, Jókai-utca 1. sz. 
Telefon 34. 

ben és vidékre, berak-
tároza t száraz rak tá r 

helyiségben eszközöl 

s z á j p a d l á s 
nélkül. 
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Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesen pótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve 
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B a r f a Á g o s t o n f o g t e c h n i k u s 

m SZEGED, K1GYQ-UTCA 1. SZ. ü 
ÍELEFON 1 3 6 4 . 

F e l h í v á s ! ! Értesí tem "§ 
a tisztelt 

VÁm-ÖRLETŐ és KERESKEDŐ 
urakat, hogy sok pénzt takarít 
meg, ha búzát , rozsot, tengeri t , á rpá t , 
papr iká t és egyéb t e rmény- és fűsze r -

5 5 mmmS 
l n 
ü55ísís2®! h m m m műmpüom ihtézqségd, 13 
• ) gzen rovat alatt közlöttekért nem vállal tele-

kbsésrí a szerkesztőség. 

T O R V É N Y K E Z E S 
oooo 

§ Caillauxné bünpöre. Parisból távira-
tozzák: Caill-aiuxné pőrének több napra ter-
vezett tárgyalása hétfőn kezdődik. A Temps 
m.a közzétette az egész vádiratot, amely ösz-
sz-efoglalja C-atmette, a Figaro igazgatója el-
len történt merénylet minden- részletét és 
semmi ujat nem mond. Az ügyész Caillaux-
nét szándékos gyilkossággal vádolja. 

§ Királysértő koldus. A királysértés 
.szo-katlan nemével foglalkozott ma .a buda-
pesti büntető törvényszék Ruszinkó biró el-
nöklete alatt ülésező tanácsa. Egy vén kol-
dus, Steinhübel Károly volt a vádlott, akit 
a Margit-köruton kolduláson -ért Petőfi .An-
drás rendőr. Hetvenedszer kisérték már be 
Steinhübelt tilos koldulás miatt. Ezúttal 
Diósszeghy rendőriogalmaizó előtt energiku-
san jelentett-e ki, hogy ő többé nem akar a 
t-olonicházba menni, inkább valami -na-gy bűnt 
követ el, hogy -a bíróság fogházába vi-
gyék. 

— Mi lesz az a nagy -bün? — kérdezték 
tőle. 

— Királysértés! 
Nyomban .el i s követte .a kir-álysértést, 

amelyért -m-a a törvényszék a kívánt szigo-
rúsággal 6 havi fogházra ítélte. 
uaoaitbhaohaagac»s0ffiriaüms5i3aiseaba:»ssbsmhqb«ai«affl33hbffl 

KÖZGAZDASÁG 
oooo 

x Kötelező-e az évi mérleg közzététele ? 
Érdekes és közgazdasági Szempontból igen 
jelentős. Ítéletet hozott a Kúria jogegységi 
tanácsa. Egy -nagyváradi részvénytársaság 
ügyéről volt -szó. A részvénytársaság leg-
utóbbi közgyűlésén nagy vihar támadt, mert 
a mérleget és ..az igazgatósági jelentést csak 
két nappal a közgyűlés előtt telték közzé, 
ezenkívül pedig a mérleg és a jelentés egya-
ránt hiányos volt. Az -egyik hitelező ezért 
pörrel támadta meg a részvénytársaságot és 
keresetében azt is vitatta, hogy az évi jelen-
tést is közzé kell tenni s .ez sem történt meg. 
Az ügy — miután elvi kérdés — a Kúria 
jogegységi tanács,a elé került, amely a hét 
elején hozott Ítéletben .kimondotta, hogy a 
közzétételnek nem az a célja, hogy a részvé-
nyesiek betekintést- nyerjenek ia vállalat 
ügyeibe, hanem az, lmgy a hitelezők ós a 
részvénytársasággal brámilyen .szempontból 
érdekelt egyének ta mérlegből és n jelentés-
iből a tvállaltat vagyoni helyzetéről mindig 
tájékozódhassanak. IA részvénytársaságok az 
Ítélet szerint kötelesek a közgyűlést megelő-
zően nyolc nappal az igazgatóság és a fel-
ügyelő bizottság által aláirt mérleget és >a 
rá vonatkozó jelentést közzétenni. A Kúria 
a-z ítéletben kimondta azt is, hogy az igaz-
gatósági jelentést nem kell közzélenni, 

x Az osztrák és ma gyar áruk bojkottja 
Szerbiában. A szeröek hivatalosan tagadják 
ugyan, de tényleg érezhető, hogy Szerbiában 
újból megkezdődött vagy jobban mondva erő-
södött a bojkottmozgalom az osztrák és a 
magyar áruk ellen. Abban- a mértékben, a 
hogy Ausztria-Magyarország gazdaságilag 
tért vészit Szerbiában, nyer M tért Németor-
szág. ö t év előtt Németország -egész exportja 
Szerbiába 12 millió márka értékű volt, most 
azonban 45 millió dinár, 1911-ben még csak 
31,347.000 dinár volt Szerbiában a német im-
port. A legfőbb cikkek, amiket Németország 
Szerbiába szállít, a következők: nemes és 
nem nemes fémek, gépek és műszerek, ásvá-
nyok, ásványolajok és iparcikkek. Az iparcik-
kek közül gyapott, gyaipju és állati bőrök, ál-

lati- termények. Azokat a textilárukat, melye-
ket eddig Ausztria-Magyarország szállított 
Szerbiába, most Németország és Olaszország 
szállítja. Mióta azonban Olaszország is egyér 
tel miien jár el az albán- kérdésben Ausztria-
Magyarországgal, azóta a szer-bek az olasz 
árukat is kezdik bojkottálni. 

x A német gyümölcs és zöldségvámok. 
A .német agráriusok, mint -azt imár régebben 
jelentettük,, mozgalmat indítottak, hogy ® 
kereskedelmi ós vámszerződések megújítása-
kor Nómeto-rsz-ág emelje fel a gyümölcs- és 
főzelékfélék vámját, lillet-őleg (azokban aa 
esetekben, amelyekben -eddfig váhniméntesen 
lehetett Németországba főzeléket és gy-ümöl; 
cisöt .szállitani, állítson fel a német birodalmi 
gyűlés védYátaokat. (Miután nekünk arány-
lag nagy a gyümölcs- és főzelékexport unit 
Németországba, ez -a kérdés bennünket ls 

nagy .mértékben érdekel. De maga. ,a néni® 
városok lakossága is mozgallmat indított ®z 

ellen, mert ba -azok a vámtételek, amelyeket 
az -agráriusok kívánnak, törvénnyé válnának 
ugy a gyümölcs- és főzelék,árak Németor-
szágban a. mai árak kétszeresére em-alk-ed 
nének. Főleg a hagyma,kivitelünk .szenvedne 
mert erre 50 kiloimigramme-nként ,2 márka va-
mot akarnának kivetni, amit .a, hagyma ® 
nem bir. A magyar zöldbabkivitel is tekin 
télyes. Eddig vámmentesen lehetett zöldbn 
bot Németországba vinni, most 50 kilónké^ 
10 márka vámot akarnak. 

T Ő Z S D É K 

A budapesti éttéktőzstíe. 

,A mai előtöasidén kevés imegszak.it,áiss" 
szilárd volt a megnyitás. ,A bécsi piac mag?' 
f artá-sa is szilárd volt. A nemzetközi érték®1' 
1—2 koronával javultak. A helyi piacon 
á remeik-edéis, nevezetesen a Rimamurányi $ 

>> 

a Magyar Bafnk részvény emelkedotft 1' 
koronával. A készámpiaiaoh mérsékelt f®'" 
giilmat tapasztaltunk, csak a salgótarjáni kv 

szénrésavény emelkedett 1—2 koronával, 
jára-dékpiac szilárd volt. ,A zárlat barátis" 
go-s. 

Kötöttek: 4 százalékos korona jár,ad® 
78.50—78.52. Magyar hitel 751—752.50. 
trák hitel 585—586. Jelzálogbank 383.50—3J 
Leszámitolóba-nk 442—440. Agrárbank 465,® 
—465.50. Hazai Bank 264—364. -Magyar ©a" 
459—468.50. Keresk. Bank 3490—3495. Sal'Á 
tarja,ni 648—651. Közúti 551—554.50. Vár* 
300—300. 

A budapesti gabonatőzsde . 
A gabonatőzsdén m-a folytatódott az 

emelkedés. Az időjárás ugyanis esősre f"1, 
dúlt és máris .sok panasz jön a vidékről, ak1' 
az aratémunkálatok megkéstek. Élénk fóré1 

lom mellett 20—30 fillérrel' javultak -a kuré" 
sok. 

Kötöttek: Buza októberre 13.14, áprili^ 
13.2-5. Rozs októberre 9.57. Zab októberre 7" 
Tengeri juliusra 7.30, augusztusra 7.40. 

Cukorpiac. 
Hamburg jegyez, irányzat nyugodt. «©] 

lius 35, odtóber, december 55, január, 10% 
cins 65, május 82, junius 87, augusztus 
Időjárás felhős. 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Váruay !.. 

Hirdetések közlésére legc$' 
szeriibb a Délmagyarorszáí 
. i a n t i a t h h a c i h a n h b i i h h a m n a a * ^ Sokszorosi 
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