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— Né'd a' koma, hogy füstöl . . . 
A vége aztán az lett a dolognak, hogy 

Dudás lopás miatt följelentette a gazdálko-
dót. A járásbíróság fölmentette a magyar: 
azzal az indokolással, hogy a vagyonos Tóth 
József csak tréfálkozott, nem akart bűncse-
lekményt elkövetni. A száz korona értékű 
tajtékpipát különben is visszaadta a nyomo-
zás során a gazdálkodó. Dudás István meg-
Tclebbezte az Ítéletet. 

— Ha má' mögtréfált, hát csak lakol-
jon mög érte a komisz! — indokolta meg a 
fölebbezését. 

A törvényszék fölebbeviteli tanácsa szer-
dán Ítélkezett ebben az ügyben. A íölebbvi-
telí biróság lopás vétsége miatt egy napi fog-
házra vagy tiz korona pénzbüntetésre itélte 
a gazdálkodót. 
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1NAUCSUIKIPÖSAR0K 
D O B O Z A , 

M I N Ő S É G E ? ! 
A R A N Y 

KÖZGAZDASAG 
Miniszteri segély a városi zöld-

segtelep letesitéséhez. 

(Saját tudósítónktól.) Szeged város már 
régebben, az általános drágaság emelkedé-
sének ellensúlyozására, zöldségkertészetet 
akar létesíteni. Föl is irt a miniszterhez a 
város és segélyt kért erre a célra. A műszaki 
berendezés költségeinek fedezését kérte. A 
miniszter mai leiratában tudatja a várossal, 
liogy a kért segélyt megadja, sőt még a ké-
relmen felül is anyagi támogatásban része-
siti a várost, ha a zöldségtelepen magyar 
munkásokat alkalmaz. 

Az érdekes leirat a következő: 
Az általános drágaság emelkedésének 

ellensúlyozása, valamint megfelelő magyar 
zöldségkertészek nevelése és kiképzése csak 
oly módon volna megvalósítható, ha az egyes 
nagyobb vidéki városok zöldségtelepek lé-
tesítenének. Részemről, föltéve hogy a tör-
vényhozás a megfelelő anyagi eszközöket 
rendelkezésemre fogja bocsátani, hajlandó 
volnék a város tanácsát ily irányú törekvé-
sében némi támogatásban részesíteni. 

Amennyiben tehát a város Tanácsa egy 
városi zöldségtelep létesítését elhatározná s 
e célra megfelelő területtel rendelkezik, haj-
landó volnék a zöldségtelep műszaki berende-
zéséhez szükséges költségeket tárcám terhé-
re elvállalni, továbbá mérsékelt anyagi támo-
gatásban részesíteni, föltéve, hogy a város 
Tanácsa a telepen magyar származású állan-
dó munkásokat alkalmazna oly célzattal, 
hogy azok a zöldségtermelésben a teljes jár-
tasságot megszerezzék. 

Az ily módon kiképezett munkásokat 
azután csoportokban oly városok mentén 
szándékozom letelepíteni, amely városok élel-
mezési viszonyai a zöldségtermelés fokozását 
teszi szükségessé vagy ahol a szükséglet ide-
gen termelők utján nyer fedezetet. 

Részemről e csoportok letelepítését nem-
csak élelmezési szempontból tartom fontos-
nak, de fontosnak tartom a kertészet fej-
lesztése szempontjából is, amennyiben két-
ségtelen, hogy e telepek karöltve az érdeklő-
dő gazdaközönség kellő kitanitásával idővel 
virágzó kerti telepek létesítésének alapját 
vethetik meg. 

A városi zöldségtelepek létesítésénél te-
hát a fősúlyt a telepen alkalmazott magyar 
munkások kiképzésére óhajtom fektetni, mert 
ily módon vélem elérni leginkább azon célt, 
hogy a zöldségtermelést az országban meg-
kedveltessem és meghonosítsam. 

Amennyiben tehát a város tanácsának 
megfelelő és zöldségtermelésre alkalmas te-
rület állna rendelkezésére és a vázolt felté-
telek mellett hajlandó volna egy városi zöld-
ségtelepet létesíteni, fölkérem a város taná-
csát, hogy e tekintetben mielőbb nyilatkozni 
szíveskedjék, hogy részemről is a területnek 
ugy vizszolgáltatási, valamint kertészeti 
szempontból való megvizsgálása iránt intéz-
kedhessem. 

Budapest, 1912. évi szeptember 27-én. 

A miniszter helyett: 

Kazy, 

államtitkár. 

x Mennyit vesztettek a tőkések a ma-
gyar járadékon. A járadékok nőnapok óta 
tartó árverése, különösen pedig a legutóbbi 
krach igen súlyos pusztítást vitt véghez a 
járadékokban fekvő nemzeti vagyonban. Je-
lenleg forgalomban van 634 millió arany fo-
rint értékű aranyjáradék és 2750 millió koro-
na n. é. aranyjáradék. A mult év végén az 
aranyjáradékok és koronajáradékok árfo-
lyamszerü értéke közel 75 millió koronával 
haladta tul a két járadék mai árfolyamszerü 
értékét és minthogy a járadékokból Magyar-
országon a szakemberek nézetei szerint kö-
rülbelül 40 százalék van elhelyezve, a hazai 
tőkések az elmúlt hónapokban közel 30 mil-

\ lió koronát vesztettek a járadékokon, illetőleg 
a járadékokban elhelyezett vagyonuk ennyi-
vel lett kisebb értékű. 

A budapesti gabonatőzsde. 

A határidőpiacon rendkivül izgatott üz-

letmenetnél ismét óriás liosz mozgalom volt 

ma délelőtt. A buza 30, a rozs 70, a tengeri 

50, a zab pedig ujabb 80 fillérrel javult 100 

kilogramonkint a déli zárlatig. A roppant 

nagy áremelkedésnek oka az, hogy a hábo-

rútól való félelem, amely már a gabona-

jegyzésben is valósággal háborús árfolyamo-

kat teremtett, a konlremint folytonos vissza-

vásárlásra készteti. Felmondás búzából 42, 

rozsból 52, zabból 42 ezer mm. Egy órakor a 

következők voltak a záróárfolyamok: 

Buza áprilisra 
Buza októberre 
Rozs ápríiisra 
Rozs októberre 
Tengeri májusra 
Zab áprilisra 
Zab októberre 

11-91-
11-45-
10-23-
9-74 
7-76-

11-92 
11-46 
10-24 

- 9 75 
- 778 

10.82-10-93 
10.57-10-48 

A készáruvásáron 5 fillérrel nagyobb 

áron mintegy 10—15.000 mm. buza kelt el. 

A budapesti értéktőzsde. 

Október 9. A mai előtőszde Montenegró 

badiizetének hatása alatt állott. Az árnivó 

izgatott megnyitás után nemcsak a nemzet-

közi, hanem a helyi piacon is 5—10 koroná-

val hanyatlott. A sürgős eladás befejezése 

után a forgalom megcsappant ós tartózkodó 

ingadozás után a zárlat nyugodt volt. A 

készárupiacon kevés változás volt, áru-ki-

nálat alig lévén, a helyzet itt nem változott. 

A járadékpiac teljesen iizlettelen volt. A zár-

lat tartózkodó. Kötöttek: 

Osztrák hitel 
Magvar hitel 
O. m. államv. 
Jelzálogbank 
i eszámitolobank 
Rim-imuivnyi 
Közúti villamos 
Városi villamos 
ilazai bank 
Magyar bank 

617-50—624.— 
804 50—809 — 
701. .— 
431 436 — 
50350 .— 
7:8. 642 — 
600.75—738.50 
362. 359.— 
275. 281.— 
589. 599.-

Viktória 
Pannónia 
Weitzer 
Beocsini 
Salgótarjáni 
ált. kőszén 
Újlaki 
Qanz vasöntö 
Magyar villant. 
Atlantika 

-784.-

715. 724.-
975. 1000.-

3.40 
3700. — -
484.50-486-
329. 330-

Dijbiztositás: Osztrák liitelrészvényből 
holnapra 8—10 kor., nyolc napra 16—18 ko-
rona, november végére 20—22 kor., Osztrák-
Magyar államvasút részvényből november 
végére 20—22 korona. 

Bécsi börze. 

A mai előtőzsdén a kötések a következők 
voltak: 

Osztrák hitel 623.75 — Magyar bank 651. 65373 
Magyar hitel 809 50—839.50 Keresk. bank — 
Jelzálogbank 4C6. .— Beocsini —. — 
i.eszámiiolóbank 551. .— AszMt 
"árosi villamos 402 403.— Salgótarjáni 793 
K .zntí villamos 752 50—755.50 Qanz vasöntő —.— 

Felelős szerkesztő: Pásztor József. 

Kiadótulajdonos: Várnay L. 
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2729—1912. végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t .-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, liogy a szegedi kir. járásbíróság 1912. 
évi Sp. II I . 1045/2. számú végzése következ-
tében Dr. Faragó József ügyvéd által kép-
viselt Dávid Leist javára 500 korona s jár. 
eifejéig 1912. évi augusztus hó 26-án fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefog-
lalt és 2263 korona 10 fillérre becsült követ-
kező ingóságok u. m.: különféle kefeáruk, 
irodai berendezés és egyebek nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíró-
ság 1912. évi V. 2752/1. számú végzése foly-
tán 500 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi 
május Ló 1 napjától járó 5% kamatai és ed-
dig összesen 97 korona 15 fillérben bíróilag 
már megállapított költségek erejéig Kazin-
czy-utca 14. szám alatt leendő eszközlésére 

1912. ÉVI OKTÓBER HÓ 11 NAP-

JÁNAK DÉLELŐTTI 11 ÓRÁJA 

kitiizetik és ahhoz venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szükség e#etén a becsáron 
alul is el Jognak adatni. 

Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés 
megkezdéséig való érvényesítésére felhívat-
nak, amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglaltatták és azok-
ra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár-
verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908: 

XL1. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek ja-

vára is elrendeltetik. 

Kelt Sezgeden, 1912. szeptember 14-én. 

* F a r k a s 

kir. hir. végrehajtó. 

avulókat 

felvesz hivatal 

Szeged\ JCárasz-utca 9. 


