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AUTO ES 

MOTOR 

A Ford-automobilok óriási eherj<dése. 
Minduntalan halljuk az immár általánossá vált 

érdeklődés kapcsán felmerülő kérdést: Mely tu-
lajdonságaik telték a Ford automobilokat a világ 
minden részén közkedveltekké és minek köszön-
hetik e kocsik oly ó iási számban való elterje-
désüket ? 

Kéiségte en, hogy a Ford-autók az összes föld-
részeken olyan nagyszámban vannak elterjedve, 
hogy számuk felülmúlja az összes többi gyárt 
mányok együttes számát és mindenütt a világon 
oly rendkívüli előszeretettel vásárolják és használ-
jak a Ford-kocsika', hagy valóban érdemes a 
Ford-autók e közkedveltségének fontos okait ki-
mutatni és elemezni. 

A modern autótechnika haladásával kapcsolato-
san, mindjobban előtérbe nyomult az automobil-
vevők azon kívánsága, hogy olyan minden tekin-
tetben feltétlenül megbízható, kényelmesen kezel-
hető és különösebb szaktudást nem kívánó gép-
jármüvet kapjanak, mely e tulajdonságai révén 
olyanok részére is lehető/é tegye automobil be-
szerzését, kik a kocsit főként maguk kívánják 
vezetni és kezelni, részben pedig nem áldozhatnak 
oly sokat a kocsi üzemben tartására, hogy külön 
soflőrt tarthassanak. Mindinkább hangossá vált az 
az óhaj is, hogy az automobiltulajdonosoknak mód 
adassék arra, hogy kocsijuknak az idők folyamán 
természetes kopás folytán hasznavehetetlenné vált 
egyes alkatrészeit a legrövidebb időn belül, eredeti 
gyári alkatrészekkel, felesleges időpazarlás nélkül 
könnyűszerrel kicserélhessék. Ez utóbbi szintén 
indokolt kívánság alátámasztására elég megemli-
teni annyit, hogy azok a kocsitulajdonosok, akik 
autóikat napokig, esetleg hetekig képtelenek hasz-
nálni azért, mert a kocsit ért valamely defekt 
kijavítása, vagy a kopott alkatrészek pótlása a 
megfelelően berendezett javitómüheiytől való nagy 
távolság, vagy a szükséges pótalkatrészeknek csak 
nehezen és idővesz eséget okozó beszerezhetése miatt 
anyagilag érzékenyen károsodnak, nem is szólván 
a kényszerült üzemszünet okozta egyéb kellemet-
lenségekről. 

Az a körülmény, hogy az automobil hovatovább 
a legáltalánosabban használt közlekedési eszközzé 
vált, egyre jobban kifejezésre juttatta az anyagiak-
kal kevésbbé ellátott társadalmi osztályok azon 
kívánságát, hogy aránylag csekély befektetés mel-
lett is hozzájussanak a céljaiknak megfelelő és 
amellett feltétlenül megbízható gépkocsikhoz. 

Az automobilgyártó vállalatok versengtek, a kö-
zönség ezen kívánalmainak a lehelőség határain 
belüi eleget tenni ésegyremásra hozták és hozzák 
oiacra a legkülönfélébb gyártmányú kocsikat. Eb-
fa .TI a nagy versenyben, mint az most már két-
ségtelenül megállapítható, a legteljesebb és leg-
tökéletesebb eredményt az amerikai Ford Motor 
Company érte el, mert gyártmányainak tökéletes-
sége, kocsijainak versenyen kivüli olcsósága mel-
lett vevőinek oly megbecsülhetetlen előnyöket 
nyújt, melyeket egyetlen más vállalat sem képes 
biztosítani. A Ford-autók egyik rendkívüli előnye 
abban rejlik, hogy kezelésük, vezetésük és hasz-
nálatuk még a motorokhoz egyáltalán nem értő 
laikusok számára sem probléma, amennyiben mind 
ez a legrövidebb idő alatt elsajátítható a kocsi el-
més és mégis egyszerű szerkezete folytán. 

Dr. Kállay jogi szeminárium 
helyiségét Kárász ucca 15. szám alá Helyezte ál. 
Jegyzetkölcsönzés. Mhi77 ElSkészItés. 
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A Délmagyarország Szegeden és környékén 
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 

KÖZGAZDASÁG 
Az olasz kereiledelml szerződés. Néhány 

nappal ezelőtt megintik, hogy milyen bajok 
támadtak az olasz kereskedelmi szerződés é etbe-
léptetés: körül. Az eredeti megáilapoűás izerint 
ugynts a szerződés az okmányok kicserélésétől 
számított tizenötödik napon lép életbe A ke 
reskedök várták, hogy ez méi olyan időpontban 
fog megtörténni, hogy a leszállított vámtételek 
már karácsony előtt eletbe lép netnek. Most azt 
jdentik Budapestről, hogy a szerződési okmá-
nyok aláírása és kicserélése Rómában december 
12-én történt me« és igy ha némi késedelem-
mel ugyan, de mégis ez év folyamán, december 
27 i n az olasz szerződés itetbe Up. 

A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamát. frato-
tán i Angol font 34560J—.vaoöliS, cseh korona ¿110— 
2118, dinár 1261-1266.5, dollár 71&00—719CG, 
hanem frank 2575-2590, holland forint 2?625— 
JH725, lei 339-345, teva 616.5—52ú. lira 28/5-
•890, márlu ib9?0-1702ú. osztrák schilling 100.38— 
U £8 dán jtorona 1773^-17788, avá]Ci trank 13743-
13783, belga frank 3229.5—3239.0, norvég korona 
¡4460 —14540, svéd korona 1908J—1914u, lengyei 
zicty 6700 -7430. 

Üemakt Amsterdam 28625—28725, Belgrád 1262 
1266.5, Berlin 16970-17020, Bukarest 331.")-335.5, 
Brü&aczel 3229.0- 3239.5, Kopenmtya 17738-17788, 
Osl« 14490— ¿4540, London 345605—346605, Mi-
lánó 2874.5—2881.3, Newyork /128J -7.480, Pária 
2565—2575, Prága 2110.5 1.118, Szófia 516.5-520, 
Stockholm I90ü0— ¡9140, Varat 620U-6900, Wien 
100.38-100.68. Zürich 13743-13783. 

Zürichi tőzsde. Nyitás i Párú 18.75, London 
2514.75, Newyork 518.30, Brüsszel 23.50, Milano 
JÜ.9350, Amsterdam 203.35, tierlin 123.45, Wiaa 
ü.0072\„ Szó fii 3.77'A IT ága 15.3550, Varsó 5 ^ . , 
Budapest ».0072.70, Bukarest 2.4030, Belgráu 9.2 J. 

Zartait Párts 18.6a, London 2514.75, Newyork 
118. 0, Brüsszel 23.50, Milsno Ü0.9O, Amsterdam 
2C8.35, Bénin ¡23.40, *ien Ü.U0731/, Szófia 1.7750, 
Prága 15.3550, Var;« 49.-, Budapest 0.0072.70, Bel-
grád 2.20, Bukarest 2.4a50. 

Terménytőzsde. A keddi terménytőzsdén az irányzat 
kissé lanyhább volt, a forgalom rendkívül csekély. A 
repce jegyzését a tőzsdetitkárság a keddi nappal be-
szüntette. 

Hivatalos árfolyamok! Busa 76-os tisza vidéki 4G0J -
4025, felsöüszai es pestvidéki 3975-4C00, fehérmegyei 
3910 3975, egyéb dunániuli 3950—3975, 77-es tlaw 
vidéki 4050—4ü75, felsöüszai és pestvidéki 4 J25—4050, 
fahérmegyei 4000—4025, egyéb dunantuli 40.0-4025, 
/8-as tiszavidéki 4075—4100, feisötlszai és pestvidéki 
4050-4175 fehérmegyei 4025-40S0, egy eb dunántúli 
4025—4050, 79-ea tiszavidáki 4l00-4i50, felsőtiszai 
t$ pestvidéki 4075 - 4125, fehérmegyei 4050-4100, 
egyéb dunántai 4Ci50 4t(i0, rozs 2600-/625, takarmány-
npa 24:0-2600, sörárpa 2900-3100, zab 2550-2650, 
tengeri 18.0- ISO , köles 2150-23Q0, korpa 1725-1775. 

Irányzat. A keddi értéktőzsde kedvetlenül nyitóit. A 
spekuláció ösztönzést sehonnan sem kapott és igy a 
forgalom mindvégig vontatott voh. Az éilemorzsolodás 
azonban nem volt altalános, mert csak azon értékek 
szenvedtek kisebb árveszteséget, amelyek hétfőn javul-
tak. Igy a kuiisazban a Salgo es Georgia 1 —2, a Ganz-
papírok 2—2.3, a Kőszén i, néhány ipari részvény 
pedig szintén 1—2 százalékkal olcsóbbodott. A bankok 
es takarékok piacán a Pesti Hazai és a Magyar Nem-
zeti Bank baratsagosan tendált, mig a piac többi rész-
vényei úgyszólván kivétel nélkül a hétfői nívójú ion 
mozogtak. ^ fixkamaUKásu papirok piacán kedden 
lényegesen megcsappant az eideklódés és a hadi-
kölcsönkötvények is ennek megfelelően nyitottak és 

1 -2 száza ékkal olcsóbbodtak. A kényszerkőicsőn és 
a népszövetségi kölcsön tartott maradi. A deviza- és 
va u apiacon továbbra is csak dollárban, leiben, továbbá 
Newyorkban, Bukarestben, valamint Londonban és 
Zürichben volt némi élénkség. A dollár szilárd maradt, 
Buka>est és lei egy árnyalattal javulta'*, Varsó és 
lengyel márka nagy árveszteséget szenvedett, az angol 
foi.t és London kissé gyengébben tendált, Milánó és 
lira, Paris és francia fraok változatlanok maradtak. 

Í S)euásár[ásaináf részesítse \ 

J e főnyien a Qfiéfmagyar- J 

ország fiirdetóit. 

LEPJE MEG 
a családját és vásároljon elszakíthatatlan képes-

könyvet 6 ezertől, meeéskönyveket 6 ezertől. 
Zulawsky J.: Ezüstös mezőkön. Fordította : Tonelli 

Sándor. Ára 6ooo korona. 

H u n g á r i a A n t i q u a r i u m 
Batthyány ucca ?.. Telefon 12—*«. 

Magyar Eiet és Járadék és Mentor 
Biztosító Rt. helyi föiigynöksége 

helyi ismeretséggel biró 
urakat keres 197 

jól jövedelmező foglalkozásra, esetleg 
félnapi elfoglaltsággal is. Jelentkezni 
lehet d. e. 9—l-ig Kálvin tér 2, II. em. 

A szegedi chewra kaddisa elöl-

járósága mély megilletődéssel jelenti, 

hogy az egyesület gondnoka 

SchachtitzJózsef 
úr 

f. h5 14-én váratlanul elhunyt. 

Tem ¡lése f. h i 16 án délután féi 3 

órakor nrgy végbe a Petőfi Sándor 

sugárut 17. számú gyászházból. 

Jimbor, hivő lélek, jó szív, jel le néz-

ték öt, aki a chewra emberbaráti ügyeit 

nagy szeretettel és hozzáértsél közel 

egy évtizeden át szolgálta. 

Emlékét hálás tisztelettel és kegye-

letlei őrizni fogjuk. 2(j7 

Mindenki saját érdekében I 
m 

nézze meg a Nemzet i Á r uh á z külföldről érkezett nagy férfi és női divatáru raktárát és kirakatjait, 

ahol vételkényszer nélkül meggyőződik, hogy mig ezen készlet tart legalább 2 ö ° / o " a l o l ^ S Ó b b a t l 

vásárolhat. Ujabban érkeztek nagy mennyiségben flór és fátyol női harisnyák, férfi zoknik minden minő- : 

ségben, férfi és női keztyük, valódi nappa bőrkeztyük teveszőr béléssel, angol sportsapkák,; 
divat kalapok, férfi és női ernyők, fehérnemük, selyem nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók. I-a Zephir ; 
ingek 93.000 K, bokavédők 53.000 K, nehéz selyemsálak 45.0 ÜO K, hosszú 
köpper alsónadrág 55 .000 K, bélelt trikó keztyü 32 .000 K, férfi és női kötött 
mellények és kabátok* téli alsó trikó ruhák, legfinomabb bőráruk, divatos redikülök, j 

pénztárcák, levéltárcák stb. cikkek legolcsóbb árban beszerezhetők, j 
F o d o r H e m z e í í Á r u h á z , Kárász és Kölcsey ucca sarok, i 


