SZEGED 5

Szeged, 1923 január 30.

— Egy cikk és a szerzője. A Szeged keddi
számában cikk jelent meg Wimmer Fülöptől,
amely Kelemen Béla történeti forrásmüvével
foglalkozik. A cikk felsorolja azokat az okokat,
Szeged gazdasági viszonyai a csehországi német lapokban.
amelyek miatt Kelemen Wimmérrel szemben
antipá iával viselkedett és amelyek miatt a törCsehországban tudvalevőleg igen sok német
Tonelli Sándor cikkében, rae'yet a ssö/etsé?
téneti forrásmű ellenszenves hangon aposztro- nyelvű újság jelenik meg, amelynek jelentősége körzetébe tartozó összes lapok klzö'tek, rámufálja. A találóan és tárgyilagosan felsorolt okok annál nagyobb, mert a csehországi ipar és ke- tatott, hogy gazdasági szempmtból a cseh korközött szerepel egy cikk is, amely a „Dél- reskedelem nagy része évszázadok óta német mány olyan politikát folytat, amily eh5sorbin
magyarország" egyik októberi számában jfelent kezekben van. Ezek a csehországi német lapok önmagának árt legjobban. A Magyarországtól
meg, amely Kelemen Bélát támadta és amely- néhány hónap előtt a Prager Tagblatt vezetése való merev elzárkózás és a cseh korona árforől Kelemen azt hitte, hogy Wimmer irta. W.m- alatt a hírszolgálat könnyebb ellátása céljából lyamának mesterséges felhajtása a magyar kemer mai cikke szerint ennek a vélekedésnek szövetségben egyesültek olyan formán, hogy a reskedőket természetszerűleg arra kényszeritápot adott az is, hogy „a lap szerkesztője szövetség kötelékében tartozó lapok egymás tette, hogy a régi csehországi összeköttetéseket
megszakítsák és helyette olyan piacokat keresezen feltevést kötelességszerűen elég határozot- híreit és információt kölcsönösen kicserélik.
Minthogy a csehországi textilipart a magyar senek fel, ahol a kereskedelmi pilítika szemtan meg nem cáfolta". Valami ilyesmit mondott
már nekem Wimmer élőszóval is. Most, hogy piac elsőrendű módon érdekli, a Prager Tag- ponfjából Magyarországgal szemben több megugyanezt megismételte a nyilvánosság előtt, ki blatt azzal a kéréssel fordult dr. Tonelli Sándor- értést tanúsítanak, az árak pedig olyano*, hogy
kell jelentenem, ugyancsak a nyilvánosság előtt, hoz, a szegedi kereskedelmi és iparkamara ve- a beszerzést lehetővé teszik. A cikk példákkal
hogy azt a föltevést, mintha a kérdéses cikket zető titkárához hogy a szövetség lapjainak igazolja, hogy bizonyos cikkek tekintetében a
Wimmer Fülöp irta volna, többször és a leg- részére egy ismertető cikket adjon a szegedi beszerzési piacok mik int tolódnak el, más szemhatározottabban megcáfoltam. Arról nem tehe- kamara körzetének gazdisági helyzetéről. Ez az pontból pedig az azelőtt Csehországba irányuló
tek, hogy Kelemen Béla a cáfolatnak csak azt ismertetés a csehek szempontjából különösen- kivitel miként keres magának uj utakat.
Végezetül a cikk azt az eredményt állapítja
a módját volt hajlandó megbízhatónak elfo- azért mutatkozott fontosnak, mert egyrészt az
gadni, ha megnevezem a cikk — szerzőjét. Erre í uj magyar textilipari alapításoknak, másrészt m g, hogy gazdaságiakban is be kell követnem voltam kapható. Nem kötelességmulasztás- I pedig a cseh korona rendkívüli nngas árfolya- kezni a cseh politika irányváltozásának és
ból, hanem újságírói és emberi tisztességérzet- mának következtében a Csehországból való be- vezető politikusoknak ott is elég bátorságot
hozatal Magyarországban rendkivül nehézzé kell mutatni ahhoz, hogy a békekötésnek a
ből. Pásztor
József.
vált és részben ez a körülmény járult hozzá hibáit belássák és a józinabb belátásmk az
— Az angol király védnöksége alatt működő lonannak a nagy gazdasági váltságnak a kiélési- { útját egyengessék. Ez ugyanis nemcsak Magyardoni City Collégium előadás-sorozatot rendez, amelytéséhez, amely már egész Csehországban érszhető. « országnak, hanem még Csehországnak is érdeke.
nek keretében egyes előadók a kőzépeurópai és a
balti államok gazdasági viszonyait és fejlődését ismertetik. Magyarország viszonyának ismertetésére I február
12 én kerül sor, előadója Rácz Dezső Károly, a londoni magyar követség sajtótudósitója.

Földindulás, tfoeső és tűzhányók romba
döntik Sodorna és Gomorrhát
törtökön a Belvárosi
Möziban.

szerdán

és csü-

Figyelmeztetés nélkül tudja mindenki, hogy
a legtökéletesebb cipők legjutányosabban Robitseknél kaphatók. Kiilön mértékosztály luxuscipők készítésére berendezve. Fek'etesas-u. 16. 76
Arany,' ezflatbeváltáa Tóthnál, Kölcsey-utca 7. 646

C8. tJoacmm F. festőművész képkiállitása
Iskola-utca 23. (Műterem.) Nyitva naponta 10től 6-ig.
4a
Az a j adótörvény rendelkezésének megfelelő, hitelesített üzleti könyvek kaphatók Kovács Henrik
könyv- és papikereskedésében Szeged, Kölcsey-utca 4.
Telefon 10-48.
874
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Elutazott a SzAK Olaszországba. Megemlékeztünk tegnapi számunkban a SzAK Olaszországi túrájáról. A csapat a reggeli gyorssal
indult el Budapest-felé és a búcsúzásra a klub
elnöksége és tisztikara, valamint számos klubtag jelent meg az állorháson. Ottovay
Károly
alelnök szép beszédet intézett a csapathoz,
rámutatott az olasz tura nagy sporlértékére és
kidomborította annak nemzeti jellegét és hazafias jelentőségét. A fiuk meghatottan fogadták
meg, hoí?y dicsőséget szereznek a magyar sportnak és Szeged városának. A vonat indulásakor *
nagy óvációban részesítették a csapatot vezető
Holtzer elnököt és a csapat tagjait.
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Koto legújabb rendszerű sokszorosító, O p t l o g r a p h
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ter irt vezércikket az uj adókról. Nagyérdekü cikkek
számolnak be a bankok devizaüzleteinek ellenőrzéséről, az idei bankkőzgyülésekröl, a tcxtilrészvények áremelkedéséről, a Hitelbank és a Kereskedelmi Bank
tőzsdei harcáról. Külön cikk számol be a vidéki pénzintézetek tavalyi üzleti eredményeiről, valamint a belés külföldi gazdasági eseményekről. Szerkesztőség és
kiadóhivatal: Budapest, VI., Izabella-utca 43.

TŐZSDE
A deviza központ árfolyamai Valuták-. Napoleon
9900, Font 12300-12600, Léva 1600-:700, Dollár
2660-2735, Fr. frank 162-172, Márka 700-900, Lira
126-—132 Osztrák korona 370-390, Lei 1100-1200,
Szofol 7600-8000, Sv. frank 495-515, Kor. dinár
2250-2450, Lengyel márka 875 - 975, Holland forint
1047-1082, B e l g a fr. 144—152, Dán korona 506-531,
Svéd korona 708-738, Norvég korona 49J-515.
D e v i z á k : Amsterdam 1047—1082,
Bukarest
1100-1200, Kopenhága 506-531, Krisztiánia 490 -515,
London 12300-12600, Bertm 7 0 0 - ^ 01*sz 126-132,
Páris 162-172, Prága 7600-8(XX1, Stockholm 708738, Sváic 495-515. Bécs 370-390, Belgrád 22502450, Newyork 2650-2735, Varsó 875-975, Szófia
1600-1700, Brüssel 144-15^I

N i * 650 l - l

megszületése és halála
a Korzóban I
rendszerű Royal amerikai írógép
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Zürichi tőzsde, b) Zárlat : Berlin 0.01 V«, Hollandia
Négy milliárd folyt be a vagyonváltság211.50, Newyork 536.25.Londön 2482, P.tie 32.50, Milánó
ból. Kállay Tibor pénzügyminiszter ma terjesz- 25.40, Brüssel —.—, Priga 15.40, Budapest 0.20»/«,
tett be jelentést a nemzetgyűléshez az 1922. Belgrád 4.60, Bukarest 2.10, §zófia 3 30, Varsó ü.01"„
évi október hó végéig befolyt vagyon váltságról. Bécs 0.0074, Osztrák bélyegzett 0.0074.
A Magyar Általános Takarékpénztár értékpapír
A vagyonváltságról szóló 2 ik tőrvény alapján
1922. évi október hó végéig a mezőgazdasági és devizamegbizásokat gyorsan és kulánsan teljesít, i «
ingatlanok vagyonváltsága fejében befolytak a
Értékpapírok i Angol-Magyar 2300, Hazai 6100,
m. kir. államkincstárba a következő összegek: Agrárbank 800, Magyar-Hitel 19800, Jelzálog Hitelbank
1. Készpénzben 3 416,645.458 K, 2. hadikö.csön- 400, Leszámitoló Bank 2000, Olasz Bank 6i0, Osztrák
Hitel 2475, Salgó 75250, Rimamurányi 11450, Közúti
köívényekben 299,654 102 K, 3. pénztári eíis- Vasút 1700, Városi Vasút 1400, Déli Vasút 8650, Állammervényekb^n 274,294.149 korona, ösözesen vasút 29750, Anglóbank 5700, Bosnyák Agrár 1800,
3,990,593.709 K. A mezőgazdasági ingatlanok Iparbank 1200, Hermes 1450, Ingatlanbank 8150, Forgalmi
, Földhitelbank 19200, Közp.
vagyonváltsága fejében befolyt összegek az 1921 Bank 800,' Keresk. Hitel
, Városi Bank 575, Merkúr 600, Nemz. 5.
évi 45. t.-c. rendelkezései szerint eszközöltetnek. Jelzálog
és Tak.
, Keresk. Bank 36500, Cseh bank 850, BelA Petii Tőtade uj szómában Kállay pénzügyminisz- városi Tak. 1900, Lipótvárosi 4 i5, E«y. Bpest Főv.
,

mindenféle tollat, bőrt és
gyapjút legmagasabb arban
vásárol
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Telefonhivó 14-47.
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első évfolyaméhoz szükséges összes
jegyzetek, rajzeszközök,
körzők jutányos áron eladók. - Tudakozodni a
SZEGED szerkesztoségé-

ben lehet.
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Rosner Öddn
Petőfi Sándortsugárut 12.

Kárpitos- és diszitdipari
Állandóan

Kőbányai Tak.
, Magyar Alt. Tak. 445o, M. Orsz.
K. Tak.
, Pesti Hazai 43000, Első M. Bizt. 61000,
Fonciére 12500, Magyar-Franci a
,Jég 24oO, Pannónia 16000, Borsód-Miskolci 18330, Concordia 8330
E. Bp. Gőzm. 36200, Gizella 10700, Hung
Gőzm'
19250, Királymalom 6800, Viktória
, Transdanubia
, Union Gőzm.
, Beocsini 105000, Borsódi 36000
Lőrinci 18000, Cement 20500, Északmagyar
.
Szászvári 58300, Kohó 65000, István 4300, Kőb. Gőztégla 16000, Drasche 40000, Magnesit 20600, Magyar
Aszfalt 8500, M. Alt. Kőszén 196000, Kerámiai 11600,
Nagybátonyi 5200, Újlaki 18OOO, Urikányi 126000, Athenaeum 15900, Franklin
, Glóbus 3400, Pallas6800,
Révay 395a Coburg 6500, Csáky 4600, Gazd. Gépgyár
44500, Fegyver 220000, Ganz-Danub. 2175000, Ganz-Vili.
318000, Gép-és Vasút 705o, Győrffy-Wolf 6200, Kaszab
13000, Kühne 6700, Láng 33000, Lipták 3925, Mág
126'o0, Magy. Acél 21000, Magyar-Belga 17750, Motorgyár 6J00, Ólom 4700, Vegyipar 3500, Vagongyár 9175,
Roessemann 6900, Schlick 12600, Schuller 5250, Teudloff-D. 8050,. Wörner 34oO, Hoffner 9400, Ált O. Légsz.
27500, Bárdi 1600, Baróti 2500, Bóni 17600, Brassói
61000, Chirtoin 5000, Danica 14100, Égisz 2600, Izzó
96000, Textil 2800, Gyapjumosó 2250, Papíripar 2300,
• Részvénysör 38000, Szövő kötő 10600, Spódiu-n 9050,
,
| Temesi szesz 11000, Felten 120000, Fiumei rizs

OTTOMÁNOK

Arany )énos-utca 4. sz.
Javítások
és alakitások
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Telefon 3—81.
jutányos
áront

'Tisztelettel van szerencsém a nagyrabecsül: közönséget értesíteni
1
hogy az Oroszlán-utca 3. sz. alatt levő Rozsnyai-féle sütődét
átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelőleg átalakítva

Kiss ¥3nce
"OROSZLJtN"-hóz
cim alatt e hó 27-én megnyitottam. — Készítem, valamint árusítom
a legfinomabb vajas, luxus, valamint tejes- és vizes süteményeket
Kitűnő há ikenyeret, kávéházi vekniket, soroksári készítésű rozskenyeret. Megrendelésre készítek kávéházi kalácsokat, tejes bureonyás, köményes és graham kenyereket. Tisztviselőknek a megesve
zés szerint a lisztet kenyérré átcserélem. Elvállalom kávéházaknak
éttermeknek stb. kenyérrel és süteménnyel való e látását Kenví/
sütéseket reggel 9 órakor, délután 2 órak r. Kalács- és húsok
9 - l l ig elvállalom. - A legjobb és legpontosabb kiszolsz01
gálást biztosítva, a n. b. közönség 1# .
.„•
pártfogását kérve., vagyok tisztelettel
Sütőmester.
hí
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