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Köszoasdaság 
Szeged gabonaüzleti lehetőségei 

az uj kampányban 
A Szeben-cég terjeszkedése 

Termésfeleslegünk előreláthatóan jelentéke-
nyen meghaladja azt a mennyiséget, amely elhe-
lyezését a római paktum biztositotta. Ilyképen bu-
zafeleslegiink exportjával távolabbi, tengerentúli 
szabadpiacra kell mennünk és igy ismét éivénye-
sülésre juthat az aularchikus gazdálkodásban mű-
ködési terében erősen visszaszorított kereskede-
lem.. Az eddigi cséplési eredményekből már bi-
zonyságot szerzett a gabonapiac arról, hogy búza-
termésünk ezidei kvalitása különösen kiváló lesz 
és magas nivón álló mozgékony gabonakereskedel-
münk sikérdus búzáinkat a lehetőséghez képest a 
legjobban értékesítheti majd a számbajöhető pia-
cokon. 

Terméskilátás» ink országosan jók, de az or-
szágos á(lagot messze meghaladóan, kiváltképen 
jö terméeseredményt igér a Tisza, Maros, Kőrös 
által határolt. Szeged felé gravitáló körzet, különö-
sen Csanádmegye. Ez a körülmény Szeged gabona-
üzleti jelentőségét erősen fokozza és remélhető, 
hogy a szegedi rayon mult évi katasztrofálisan 
rossz terméseredménye után a forgalom hijjával 
teljesen elhanyagolttá vált, begyepesedett Tisza-
pályaudvaron ismét megjelennek a gabonával ra-
kott vagonok sorai és az üresen ásítozó tárházak 
színültig meglelnek a legjobb minőségű gaboná-
val, a világhíres tiszavidéki búzával. A magyar 
gabonakereskedelem készenlétben várja, hogy hi-
vatásának megfelelhessen és fokozott teljesitmé-
nyeket nymjthnsson. 

A kedvező kilátások igy nagyobb lehetőségeket 
nyújtanak a gabonakereskedelmi vállalatok szá-
mára és ezen körülménynek tudható he. hogy a 
magyar gabonakereskedelem elitgárdlájához tar-
tozó Szeben Pál gabonakereskedelmi cég. amely 
két év előtt a szegedi piacon is kirendeltséget lé-
tesített, most holland érdekeltség bekapcsolólásá-
val részvénytársasággá alakult át és az uj üzlet, 
évben már Dunai Gabonakereskedelme Részvény-
társaság cég alatt működik. A Szeben-cég szegedi 
kirendeltsége már az elmúlt kampányban is. mi-
dőn a gabonakereskedők tevékenysége a különösen 
Ínséges Tiszavidéknek Romániából, Jugoszláviá-
ból és Délamerikából importált tengerivel történő 
ellátására szoritódott, a tiszavidéki gabonaüzlet-
ben erősen élre tört és a cég átalakulása által 
szerzett előnyök révén domináló pozícióját nem-
csak megtartja, hanem fokozza. Az uj részvény-
társaság szegedi kirendeltségének akció-rádiusa 
most már ar, egész Tiszavidékre kiterjesztetett és 
bizonyos, hogy az expozitura szakavatott és agi-
lis vezetőjének, A kos Györgynek irányítása mel-
lett. nemcsak a tiszavidéki irahonafizlet. hanem 

Szeged közgazdasági életének is tekintélyes té-
nyezőjévé válik. 

Ezalkalommal emiitjük meg, hogy a Szebeai cég 
vidéki hálózatát részvénytársasággá történt át-
alakítása alkalmával gabonaüzleti szempontból 
igen jelentékeny piac bekapcsoláséival kiegészí-
tette: Dunaföldvárott kirendeltséget létesített, 
melynek vezetését Szeged gazdasági és társadal-
mi életében jól ismert szakemben, L i g e t i Béla, 
az Egyesült Magyar Malomipari Rt. szegedi Ró-
zsa-malmának volt igazgatója vállalta. 

Vidéki bankfiókok. A fővárosi pénzintézetek 

vidéki fiókjainak közgazdasági problémája nem 
ujkeletü. A pénz inflációjával a bankfiókok in-
flációja párhuzamosan boritotta el a magyar 
közgazdasági életet, hol vagyunk már az in-
flációtól, amikor a bankfiókok inflációjának 
eredménye még változatlanul előttünk áll 6 
az elsorvadt vidéki hitelélettől igényli az élete 
folytatásához szükséges erőket. A kormánv 
uralomralépése idején érezhető volt annak a 
törekvésnek ereje, mely a vidéki bankfiókok 
megszüntetését, fúzióját tűzte ki feladatul. 
Erre vonatkozó tárgyalások is indultak meg, 
de a nagybankok versengése holtpontra vitte 
ezt a mindenképen hasznos kezdeményezést. 
Amikor a várható termés következményeit mér-
legeli az ország, nem hagyható figyelmen ki-
vül ez a. kérdés 6em, a gazdasági élet várható 
felélénkülése újra aktuálissá teszi a vidéki 
bankfiókok problémáját. Talán egy kis könv-
nyebbség áll be a hiteléletben és pénzforga-
lombaji a termés értékesítése s a gazdasági ter-
mények árának szinvonalontartása következté-
ben. Megengedhető-e az, hogy ennek a felélén-
külésnek gazdasági előnyeit a fővárosi nagy-
bankok vidéki fiókjai élvezzék, ezek a tőke-
rji/üjtö és betétfelhajssoló kirendeltségek, ame-
lyek, amig egyfelől a nagybankok cégére és 
tekintélye alatt gyűjtik a vidékről a. betéteket, 
addig másfelől a vidék hiteligényeinek kielé-
gítésében szerepet nem vállalnak. A magvar 
vidék gazdasági regenerálásának útja a nagy-
bankok vidéki fiókjainak felszámolásán vezet 
keresztül. Senki nem állithatja egymással 
szemben közgazdasági vonotkozásban a fővá-
rost és a vidéket, de minden elfogulatlan hoz-
záértőnek be kell látni, hogv változtatni kell 
ezen az egészségtelen helyzeten. A vidéken a 
jogosult és indokolt hitel kielégítésének fel-
adatát betöltik a vidéki pénzintézetek, ezt a 
munkásságukat nem szabad megnehezíteni az-
zal. hogy olyan versenytársakat állítunk mel-
léjük, melvek csak azokra, az eszközökre tarta-
nak^ igényt., amelvekkel a hiteligénylés kielégít-
hető. de a hitebVénvlép kielÓ2ritó«i munkáidban 

részt nem vesznek. A központosítás hatását 
észleli mindenki, nem szabad támogatni, vagy 
megengedni azt a financiális központosítási 
sem, amelyik a vidék felesleges filléreit fel-
szívja a fővárosba s az elszívott, betétek helyé-
be legfeljebb teljesíthetetlen hitelfeltételeket 
ad. A pénzügyi kormányzat nem nézheti tét-
lenül a nagybankoknak vidéki gyarmatpoliti-
káját. 

Tö&sde 
Budapesti értéktőzsdén julius, augusztusban 

szünetel a forgalom. Ezen idő alatt szombati napo-
kon a Nemzeti Bank sem ad ki hivatalos árfo-
lyamjelentést. 

Zürichi Hevizazárlat. Páris 20.24 háromnegyed, 
London 15.32, Newyork 305 egynvocad, Brüsszel 
51.65, Milánó 24.15,' Madrid 41.95, Amszterdam 
208.175, Berlin 123.25, Schilling 57.75, Prága 12.69, 
Varsó 57.70, Belgrád 7.00, Athén 2.90, Bukarest 2.50. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése: 
Buza tiszai 77 kg-os 15.05—15.30. 78 kg-os 15.20-
15.45. 79 kg-os 15.35—15.60, 80 kg-os 15.55-1580, 
felsőtiszai 77 kg-os 15.00—15.20. 78 kg-os 15.15— 
15.35. 79 kg-os 15.30-15.50. 80 kg-os 15.45-15.65, 
dunatiszai, fejérmegyei, dunántuli 77 kg-os 14.90— 
15.10 78 kg-ns 15 05-15.25, 79 kg-os 15.20-15.40, 
80 ktr-os 15.35—15.55. Pestvidéki rozs 11.90—12 00, 
egyéb 12.20—12.40. takarmányárpa T. 1000—10.30, 
zab I. 15.70—15.90, tengeri 12.00—12,20. 

Osikágói terménytőzsde iinnep miatt zárva. 

k ö l c s ö n t 
kaphatnak bankösszeköttetésünk révén azon épittetök, 
akiknek az építkezéshez nincs meg teljesen a szüksésrea 
töke. Mindenfajta tégla és cserép kiváló minőségben a 
legolcsóbb árak mellett. — Kiváló járdatésrta is kapható. 
KF.RTfiSZ-TÉGIiAGYAR. Cserepes sor. 

&S rSESir^SST- A Janilók háza" 
és dependanrei Nyilvános srálloda pensió és étterem BOTFALVAI 
(Wloltr Pál vezetésével. A tftljryfaerdfi közepén, modern 43 szoba, 
minden szobában folyó viz. Elsőrendű roaeyar-trancia konyha. Na-
pozó terras*. Klízékeny Hno l g i lU i . Telies napi pensio at elősze-
zonban 5 P., fóidényben 6 pengStó! l.evéloim: Botfalvai Pál 
MAtraiilred. Tanítók háza , i 9 

I M a i citromos MnUML 
arc/ize';. krémek, olajok, púderek 
Szeplő elteni fétiyvédő szerek. 

Reiter Oszkárné Kozmeimai intezete 
7 Szeged. Dugonics-tér 11.. I. am. Te-

lefon 25—02. Arcápolás. Szépsé^r 
bák, szemölcsök, szőrszálak véele 
ges eltávolítása. Fénykezelés. 
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