
ü DELMAG YARORSZ AG Szeged, 1918. junius 19. 

anél és lelkesedéssel fogjáíty ezen enjjlékinüvet 
köszönteni, mely (hőseink ihaditetteit és ezre-
dünk szerepét a világQiáborüban. históriai hű-
séggel fogja megörökíteni. Az emlékmű szö-
vegét a tisztek és legénység, de különösen az 
elesettek és eltűntek képei, valamint számos 
harctéri felvétel fogja ékesíteni és magya-
rázni. Az einlékmü a cs. és !kir. 29. gyalogez-
red pótzászlóalj „íHadiatbum" szerkesztőségé-
nél Komárom megrendelhető. (Népies kiadás 
előre fizetésnél 30, utánvét mellett 40, diszkö-
tés előre fizetésnél 40, utánvéttel 60 korona. 
Az emlékmű három nyelven: magyarul, né-
metül ós szerbül jelenik meg. 

— Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
banknál a VIII. magyar hadikölcsöre 
lombard-kölcsönök nyújtatnak előnyös 
feltételek mellett. 

— Lánckereskedelem a hagymával. Po-
litzer József temesvári ügynök és özv. iHerczl 
Józsefné hirtelen meg akar tak gazdagodni és 
ezt hagymakereskedelemmel vélték ilegköny-
myebben elérni, lösszeheszéltetk tehát és mult 
év szeptember havában elutaztak Makóra, 
ahol megvettek 'fél vaggon vörös és 100 kiló 
fokhagymát. Temesvárra el is szállították a 
hagymát, azonban ott már egy kis baj tör-
tént. A rendőrség ugyanis meszét vette a ki-
fejlődésben lévő lánckereskedelemnek és mi-
vel sem Politzernek, sem iBÖerczlnénefc nem 
volt hagyma nagybani árusí tására engedélye, 
az árut lefoglalta. Kedden tárgyalták ezt iaz 
ügyet a szegedi törvényszéken. /Bebizonyult, 
hogy a pénzt az özvegy asszony adta az ügy-
nöknek és hogy ez beszélte r á az asszonyt a 
lánckereskedelemre. Ezért Politzer Józsefet 
egy havi fogházra és 600 korona pénzbünte-
tésre ítélte a törvényszék, özv. Herczlnét 
azonban a vád alól felmentette. Politzer az 
ítéletet megfelebbezte. 

— Gabonáért szekeret. A közélelmezési 
miniszter áftall elrendelt csereakció iSzege-
den is megindult és a jelekből Ítélve, szép 
eredménnyel fog járni. A gazdáik beszolgál-
tatott gabananemüekért maximális áron jut-
nak olyan gazdasági cikkekhez, melyeket kü-
lönben csak bosszú utánjárással és uzsora-
áron tudnának beszerezni. A Szegedre irá-
nyított csere-arueilklkek megérkeztek és a be-
szolgáltatott gabona ellenében azokat már ki-
adhatja a közélelmezési hivatal. Igen helye-
sen teszik a gazdák, ha szükségleti cikkeiket 
minél előbb biztosítják, mert az ujabb külde-
mény megérkezése hosszabb időt vesz majd 
igénybe. A csereakció mindenféle ügyében fel-
világosítással szolgál Ortutay István, köz-
élelmezési hivatal I. em. 4. sz. szoba. 

— Felhívás a közönséghez. A közélelme-
zési hivatal felszólítja mindazon családokat, 
amelyek az iskolaév alat t vidéki diákot tar-
tottak s ezek a családok lisztkönyvéhez Írat-
tak, hogy a leírás eszközlése végett haladék-
talanul jelentkezzenek a közélelmezési hiva-
tal I. emelet 5-ös számú szobájában. Aki a je-
len felhívásnak 3 napon belül nem tesz ©leget, 
azt a hivatal minden további felszólítás nél-
kül a kihágási biróságnál följelenti. 
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Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: A spekuláció realizálása folytán nyu-
godt forgalom mellett ,az árnivó tetemesen 
gyengült. Magyar Hitel 1280—88, Osztrák 
Hitel 882—75, Agrárbank 1024—35, Forgal-
mi Bank 615—19, Kereskedelmi Bank 5725, 
Magyar Bank 928—21, Beocsini 1095—110, 
Salgótarjáni 1140—32, Urikány 820—25, 
Rimamurányi 1092—85, Schlick 484—87, Ál-
lamvasút 1012—16, Közúti 842—23. 

Gyáralapitás Szegeden. Örömmel adunk 
hirt róla, mint minden szegedi gyáralapitás-
ról, hogy vasárnap 500.000 korona alaptőké-
vel megalakult a iSzegedi iHordégyár rész-
vénytársaság, amelynek igazgatósági tagjai 
Varga Mihály, Bokor iMihály, Vadász Aurél 
és Ludvig József lettek. A hordógyár műveze-
tője Ludvig József kádármester lesz. A fel-
ügyelő-bizottság: tagjaivá Bokor (Emilt, dr. 
Hirschmanm (Gyulát, Sebestyén Józsefet vá-
lasztották meg. A részvénytőkét teljes össze-
gében már befizették és egy részvény ára 1000 
korona. A hordógyár telepe egy kis magyar 
•hold területre terjed és a Rigó-utca 38. szám 
alatt van. Az építési munkák már javában 
folynak és minden jel a r ra vall, hogy négy 
héten belül üzembe ikerül a gyár. amelynek 
napi termelése 150—200 boros, zsiros és ola-
jos hordó lesz. A gyár 50—100 munkást fog-
lalkoztat egyelőre. 

Idegenforgalmat a nsagyer fürdőknek. 
Sokat panaszkodunk, hogy a magyar, fürdő-
ket nem keresi fel az idegenforgalom. Ennék 
egyik oka, liogy eddig nem akadt olyan okos 
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vállalkozás, amely ügyesen ki tudta volna 
használni a magar .fürdőkben rejlő gyógyító, 
felüdítő és klimatikus értékeket. .Most a Ma-
gyar Bank égisze alatt uj vállalkozás indult 
meg, amely az első merész lépés a magyar 
fürdők felkarolására. Junius 5-én tartotta 
alakuló közgyűlését az „Égisz (Egyesített 
Gyógyfürdőik, Ingatlan- és Szállórészvénytár-
saság", melyet a Magyar Bank és Kereske-
delmi (Részvénytársaság 30.000.000 korona 
teljíesen befizetett alaptőkével alapított. Az 
uj részvénytársaság célja mindazon vállala-
toknak egyesítése és egységen irányítása, 
melyeket a Magyar Bank idegenforgalmi ak-
ciója részére már megszerzett és jövőben 
megszerezni fog. Egyelőre az „Égisz" Rész-
vénytársaság tulajdonába a következő válla-
latok mennek át : A Parkváros Részvénytár-
saság. melynek' tulajdonát képezi 440.000 
négyszögölnyi terület a Svábhegyen és 40.000 
négyszögöl a Gellérthegyen. iE társaság célja 
szállodák, szanatóriumok, üdülőtelepek létesí-
tése, a budapesti hegyvidék fejlődésének elő-
mozdítása. A (Balatonmenti (Fürdők Rész-
vénytársaság, mely Siófok és Balatonföldvár 
között körülbelül nyolc kilométer parthossz-
ban több mint 1100 kat. hold területet szerzett. 
Szűz, kihasználatlan vidék, melyen érvénye-
síteni lehet a világ minden fürdőtudományá-
majk minden tapasztalatát. Az Idegenforgal-
mi és Utazási Vállalat Részvénytársaság. E 
társaság a német Ze'ntralreise ibureaurval kö-
tött szerződésével biztosította a német és 
magyar jegyeladásban való domináló pozí-
ciót, továbbá Magyarország részére ,a pro-
paganda lehetőségét, melyet az összes német 
menetjegyirodákbam elhelyezendő magyar 
tisztviselők utján fog eszközölni. A Balkán 
szervezését pedig teljességben megnyerte, 
garanciát kapott a r ra nézve, hogy a Balká-
non idegenforgalmunk és fürdőügyünk a tár-
saság sa já t emberei utján teljes mértékben 
propagálható lesz. A Svábhegyi Fogaskerekű 
Vasút R.-T.; kiindulópontja a véglegesen 
megalakítandó svábhegyi villamos vasútnak, 
amelyre vonatkozó tárgyalások a főváros-
sal befejezésükhöz közelednek. A Tát ra i He-
lyiérdekű Villamos Vasút R.-T. A tátrai élet 
fejlődésének egyik erős szerve, melynek u j 
beruházásokkal és uj vonala!k( építésével 
leendő messzemenő fejjjesztése van tervhe-
véve. 'Végül az Erzsébet Sósfürdő ós For-
rásvállalat R.-T. felerészben birt érdekeltsége. 
,E kiváló gyógyfürdőnek kellő berendezések-
kel európai színvonalra való emelése folya-
matban van. Mindezen vállalatokat a Magyar 
Bank önköltségi áraikon — minden haszon 
nélkül — engedte át az „Égisz" Rószvénytár-
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