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$ x a p a n v á s á r l á s n á l
ffont sem véve kl. Igaz, hosr". ez a forgalom
legnagyobb részében egészen különleges természetű. Míg az európai nagy kikötőkbe a hajók árukat hoznak, v g y onnét árukat visznek,
Singapore kikötőjét a hajók legnagyobb része
csak érinti, kiegészíti szén- és petróleúmkészletét és megy tovább. A kikötőnek saját
forgalmát igy 'őleg
négy cikk szolgáltatja,
szén, olaj, ön és kaucsuk. A maláj félszigeten
vannak ugyanis a világ leggazdagabb őn-telepei, egyebekben pedig Singapore a középpontja a hátsó-indiai kaucsuk-kereskedelemnek. A
Magyarországon futó autóknak túlnyomó tő'
sége is olvan
pneitetrtikot használ, amely
nyers, vagy félig kikészített állapotban Singaporeból került a világkereskedelembe.
Közigazgatásilag Singapore a székhelye a
maláji félszigeten levő angol «yarmatoknak. A
kormányzó egyúttal ellenőrzője a félszigeten
levő vazallus szultánságoknak. A város élén
l.uszonöttagu tanács áll, melynek elnökét és
tizenkét tagját a kormányzó nevezi ki, tizenkét tagját pedig különböző testületek, az angol kereskedelmi kamara, a klnal kereskedelmi kamara, a mohannmedán végirehajtó bizottság, stb. delegálják. A rendőrségi szolgálatot angol tisztek vezetése alatt hindu rendőrök látják el. A forgalomban lev? péti2 az
úgynevezett Straíts-dollár. amely íelenleg körülbelül 2.20 pengőitek felel meg. A költségelőirányzat összege az utolsó évek átlagában
35 millió dollár. Minden európai polgármester
szívfájdalmára meg kell említeni azt a körülményt. hogy a megelőző évek fölöslegéből a
város (í6 millió dolláros tartalékalapot létesített
arra az esetre, ha nemzetközi egyezmény teljesen eltiltaná az ópium-kereskedelmet, amely
Singapore városnak egyik legerősebb adóbevételét szolgáltatja. Szóval, van egy ^ város,
amely még a mai nehéz viszonyok között sem
dolgozik deficittel, hanem félre is tud tenni a
bevételeiből.
Pedig amennyire a hozzám eljuttatott könyvből meg tudom ítélni, közcélokra Singaporeban
hihetetlen összegeket fordíthatnak. Kevés európai városnak vannak olyan középületei, olvan
kifogástalan szél.s mit -Utjai, olyan kórházai,
vízmüvei, elektromos <\s gázszolgáltató telepei,
mint étinek a távol keleti nagyvarosnak. Nyolcezer európai szánnám tartanak fenn színházat, lóversenyteret, klibokat és mindenféle
egyéb intézményeket. Meg lennék elégedve velé. h'á Magyarországon ötven esztendő múlva
volna olyan palotája "alamelyik keréskedelml
kamarának, aminőt a képen a singapore! kamara hatalmas palotája mutat. Pedig Singaporeban két kamara is működik. A kínaiak, akik
között szintén vannak óriási nagy cégek és
vállalatok, külön kereskedelmi kamarát létesítettek és ennek is megvan a maga igen tiszteletreméltó palotáid.
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tések! A legnagyobb hajózási és idegénforgalmi vállalatok, nemzetközi jelentőségű bankok, biztosító társaságok olyan építő cégek,
amelyek működés! területe Indiától Hönkonglg
terjed, kaucsukfeldolgozó vállalatok, gunum!árugyárak, nagy hotelek, a holland repülőtársaság. melynek hétnapos járatai vannak Amsterdamból Hátsó-Indiába, kőolaj- és benzin11
árolók és közöttük e ^ ruházati cég, aimeh
;
ingaporeba jövő idegeneknek ajánlja,
hogy
rögtön tekintsék meg "zletét és ott szerezzék
be trópusi rulia-szükségietüket. amire feltétniil szükség van, lévén Singapore egyik leg•'•''eTtbb pórit ¡a a
¡iv.pi ;n.'

Tolvaj

Wiríh

a H á n é

névre

i le"inivöset)b íiönap átlagos üomers«Me%e is
21 fok.
Nézem a szövegrészben és a hirdetések között a singaporei angol lakások fényképeit. BeA
Iüi azbeszt-lemezekkel borított szobák, hozy
védjék a lakékat a hőség elten. Ventfl|áfor4
berendezések és nagyszerű fürdőszobák. Mind-J
egyik lakóház külön Ifirt közepén. Szinte t e szélnek ezek a kének: !<ry kell élni és az életnek Igazi kulturáia De az !'vsn élethez hatalom kell és gazdagság. Ennek a hatalomnak és
gazdagságnak az angolok a birtokosai, egyik
pillére a hatalomnak és gazdaságnak ped'g á
távol kelet 1- - ' c x Sinsríibore.
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nem nyul a töltőtol Iához, becsületes megtaláló tollát
visszaadja, ha nálunk vásárol töltőtollat, vagy csavarceruzát, amelybe aláírását ingyen bevéssük az
i p a r i

v á s á r o n .

és
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Séta az ipari
A hatodik szeged! ipar! vásár szombati ünnepélyes sajtóbemutatója itái — amelynek !e'vásától 'apunk más helyén közlünk beszámolót — a bemutató közönség körülsétált a vásár hatalmas területén s megtekintette értékes
anyagát. Minde.iki a le nagyobb elragadtatással nyilatkozott arról a fejlődésről, amelyet ugy
a vásár külső képe. mint belső tartalma és értéke dokumentál. A szegedi kézműipar életrevalóságának és
a fejlődőképességének legszebb bizonyítékát szolgáltatja a VI. szegedi
Ipari vásár.

i r o d a b e r e n d e z ő

vásáron

egyrészét ot' készíttette. A magunk részéről,
látva a pompás kiállítást, csak annyit mondhatunk, hogy bár minél több ilven ipari vállalata lenne hazánknak.
ABONYI JENŐ
budapesti bélyegkereskedő nemcsak ppmpás
bélyegkollekciójával vonja iagára az érdeklődést, ha !©m főként raját találmányú szabadalmazott Turul bélyegalbumává!. Ennek a
szakemberek által nélkülözhetetlennek kvalifikált albumnak beosztása annyira megkönnyíti
a bélyeggyűjtők dolgát, hogy más album már
úgyszólván nem is jöhet szóba komoly gyűjtőknél. A legbeszédesebb bizonyíték a Turul
bélyegalbum mellett az.
Hogy alig egy ér
alatt, amióta forgalomba került, már két kitüntetésében részesült. Bízonvos, hogy sokan
fogják a Turul bélyegalbumot megrendelni a
kiállítás alatt, de még többen fognak utánarendeln! Abonyi Budapest, Váci-ucca 45. szám a.
üzletében.

AZ ADLER EDÉNYCSARNOK
Jöhirnéve és megbízhatósága annyira átment
már a köztudatba, hogy felesleges róla külön
dicséretet mondani, mégis meg kell említeni kiállítását, mert oJyan különlegességet láttunk,
amiről meg kel! emlékezni. A cégfőnöknek egy
egészen újszerű és praktikus h'ütő-melegitökészülék ozabadaiui^ról van szó, amelynek léARVAY CUKRÁSZDA
a
nyege az, hogy az edénybe töltött vizet, bort.
sört, bólét a készülékben elhelyezett jég órákig (gróf Apponyi Albert-u. 15
ezelőtt Klauzálhidegen tartja, viszont ugyanugy lehet hosszú tér) gondoskodik a vásár látogatói részére
ideig teát, forralt!ort, stb. melegen tartani anél- kellemes édessé-rekről és hűsítőkről és h)gy
kül, hogy azt újból :nelegíteni kellene. A ké- meg ne feledkezzünk „Országzászló" név alatt
Be forgatván ennek a renűkivüí érdekes kö- szüléknek, amelynek a Budapesti Nemzetközi
forgalomban lévő
cscmegekülönlegességéröl.
tetnek lapjait, önkénytelenül Js egy gondolat Vásáron igen sok érdeklődői: volt, külön elő- A patinás cég 50 ér> . s múltja garancia az áru
tolult az agyamba.
Velilnk szemben milyet! nye, hogy egy elmés automatikus adagolószer- abszolút jó minőségéé i. .Tchr.legi tulajdonosa
nagyszerű helyzetben vannak a koloniális nem- kezet egyrészt feleslegessé teszi a kényelmetlen is hivatása magaslatán ajtf képzett a szqlapiázetek. de különösen az angolok, akik fiatalsá- és hosszadalmas töltögetést s ez kizárja, hogy jaban. éveken át Párizsban dolgozott, a budaguknak azt a részét amely odahaza nem tud a pohár túltöltése atán a foiyadék az asztalra pesti nemzetközi cukrésztpari kiállításon aranyelhelyezkedni, ki tudják küldeni a gyarma- csöppenjen, má°részt pedig a kezelése abszo- érmet nyert. Az Arvay név fogalom Szegeden,
tokba. Ennek azonban nem csujján az a jelen- lút higiénikus. Kiállításán ott látjuk a Lampart- üzlete a vára« előkeiő közönségének találka'.ó
tősége, hogy emberfeleslegüket eí tudják hc^ gyár legújabb petróleumgáz-főzőjét, amelyet a helye, előzékeny kiszolgálásával, olcsó árailyezni és pedig legnagyobbrészt jól tudják el- közöpség :uüköuésben láthat, továbbá a legkü- val csak uesrerősitette a névbe helyezett bihelyezni, hanem az Is. hogy valósárgal bizto- lönfélébb üveg-, pproelián- és díszműárukat és zalmat
sító szelepnek használhatják a gyarmatokat .t praktikusnál praktfkusabb háztartási cikkeket.
az í.ttlionl élet biztositá ára. A legtöbb errtber
Hatásosan egészítik ki kiállítása anyagát á
RARNA ENDRE
nem azért lesz forradalmár, mert erre á bá- finom üvegfigurák, amelyeket a helyszínen kéa régi Mahs-f-cri Kecskcméti-gyárbS! alig t>ár
lyára szánta magát, hanem, mert túlfűtött tem- szít Komáromi üvegszobrász.
év alatt olyan Iparvállalatot létesített, amelvre
peramentuma nem talál megfelelő érvényesüléméltán büszke "ehet nemcsak a gyár fiatal és
si területet. Nos erre a célra 'la-vszéfüek _ á
ACKERMANN MÜSZVŐ RT. RAJA
tehétségés főnöke, Je Szeged is. Kétféle iránygyarnritok. Ott lesznek a kalandorokból álmár mint szl/j-en látott ismerős Jélént meg ^ ban specializálódott ez a íyár és pedig egylamférfiak és kalózokból birodalcirti-épitők. Csak
az ilyen előfeltételek melleit lehet megérteni, Szegedi vásá-on. lendamaszt äsztal- és ágytie- részt portálékra és egyéb vasszerkezetekre,
hogy az a Sir Thomas, aki Sltijífltfnret alapí- tritiivel és lenvászon készítményéivel. Az Acker»- másrészt késáruk gyártására. Zsebkéseken és
totta és aki a .»lthridüsokk"' és a beriszülött mann-gyár kláll'tásá ezuftal !s egyik legna- ollókon kívül ipar' js mezőgazdasági vágóeszkőzöket gyárt 4 tas! tömegekben, amelyekkel
fejedelmekkel folytatott kalandos háborúkat, gyobb szerizációj" az ipari vásárnak és nem
f
csak harmincegynéhány esztendős vrtlt. mi- csodáljuk, hogy a budapesti Nemzetközi Vásá- nemcsak a belfö!dc ;itja el, de amelyekkel piaron
a
Kormányzó
ur
őfőméltósága
soron
kivül
cot hódit külföldön is. Gyártmánya! szolidságon
kor kormányzója lett az egész meirtiódlfando
hátsó-indiai szigetvilágnak s negyvenöt esz- te kitüntette látogatásával és egyáltalán néni felül igen nagy súlyt helyez Barna az i z l é - s
kivitelre és ezért rendezkedett be galvanizátendős korában mint Anglia világblrodalMának fukarkodott a- elisme-éssel a t Ackermann
Müszövfl rt. által le-ujabban forgilómba hozott lásra és nlkkelezéstfe. Az Ipartestületi udvaron
egyik alapítója fejezhette he földi pályafutását
A kötetnek van még egy érdekességé: a szö- damasztokba beleszőH vitézi cirrter bemutatása felállított kis pavillöUja Is kifinomult Ízlésről
Vefctés2 után sorakozó hirdetések.
Azon r e alfcaltháBffl. M Ackeímanfi Müszövő ff. egyéb-1 tanúskodik.
csodálkozzék senki, ha egv ilven kötetben- ame- ként már azért is különösebb feléalmat érdemlyet harmincezer példányban irigyén öSzfanak a szegédiék részétől, "é»ít Barariyi Tibor főispán, ákl B a l n a k Is főistíátija és niJiit ilven,
széf, hlrdefísék Is vannak. NagyréSzbefi,
OtlAK I M l v é i e ü n é l .
fedetók a kiadás költségeit. Es micsoda hirde- Igéii 161 ismeri > céget, ieätiyä feéléngyéJÉnek
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