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o A SzAK Szabadkán. Hiába utazott a 
SzAK első csapata mint-egy negyven l-elfees 
.kísérővel -Szabadkára. Rossz pályaviszonyok 
miatt a Szabadkai Munkások T E n-em állt ki 
ellen-e, hanem lemondta a bajnoki mérkőzést 
miáltal a -SzAK játék nélkül jutott két pont-
hoz. A SzAK alkalmilag 1. B) csapatát küldi 
át barátságos mérkőzésre. -Még sem volt azon-
ban minden er-edmény nélküli az átutazás, 
mert sikerült a SzAK-nak a -Szabadkai SE-
el 'az április 27-iki terminusban megegyezni. 
Ekkor játszák l-e tehát a tavaszi forduló első 
bajnoki mérkőzését, Szegeden, 

E s p e r a n f o - t a n f o l y a m , 

F. hó 15-én 2 hónapos esperanto 
tanfolyam nyilik meg a Belvárosi 
elemi fiúiskola Ilb. osztályában 
hölgyek és urak részére. Jelent-
kezni lehet: kedd, csütörtök, szom-
bat 6-tól—8-ig ugyanott. Tandíj. 
K 4.— ; tanulóknak K I . — :: 

A tanfolyamon használt könyvek VÁRNAY L. 
könyvkereskedésében szerezhetők be. :: 

IMÜMÜMMMIMIÜ j j M B M n e n M i i M M i 

J e l z á l o g k ö l c s ö n t , 
földbirtokra, továbbá köztiszt-
viselőknek és katonatiszteknek 
előnyös törlesztéses kölcsönt és 
részvényekre, sorsjegyekre elő-
nyös kölcsönt nyújt o-o 

Szegedi Általános Bank 
R u c B a l f - t é i * 5 . s z á m . 

f 
NEMENYINE 
F O G M Ü V E S T E R M E 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 522 

Magyar királyi államvasutak. 
93001—1913. sz. FIVa. 

Hirdetmény. 

Á 

Rendkívüli forgalmi viszonyok követ-
keztében a vasúti üzletszabályzat 75. §, (3.) 
5. pontja és a vasúti árufuvarozásira vonat-
kozó ibennii nemzetközi egyezmény 14. cikké-
hez tartozó végrehajtási határozmány 6. §. 
(3) 2. pontja alapján, kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter urnák folyó évi á-prilis hó 8-ap 
26660—913. sz. alatt ikelt engedélyével folyó 
évi április hó 11-tői kezdve visszavonásig ér-
vényesítendő öt (öt) napi póthatáridőt állapí-
tottunk meg mindazokra a teherárukra, me-
lyek Bosanski Bród állomáson át a bosznia-
hercegovinai országos vasútokra átmennek. 

Ezt a póthatáridőt az érvényben lévő fu-
varozási határidőn és póthatáridőn kívül ugy 
a magyar , osztrák és bosznia-hercegovinai, 
mint a nemzetközi forgalomban érvényesít-
jük és élő á la tok , friss hus, friss gyümölcs, 
friss főzelék, valamint tojásküildeményekre 
nem alkalmazzuk. 

Budapest, 1913. évi áprilfs hó 10-én. 

AZ IGAZGATÓSÁG, « 

A kormány 
a szegedi közlegelökért 

— Tizezer korona államsegély. — Meg-
kezdik ^a közlegelők hasznosítását. — 

(Saját tudósitónktól.) Szeged határában 
nagy kiterjedésű -olyan területek vannak még, 
amelyeken 'alig van látható nyoma a kultú-
rának. Az Allsótanyán elterülő legelők majd-
nem teljesen parlagon bevernek és még le-
geltetésre sem igen alkalmasak. Ezeknek a 
közlegelőkn-ek a megjavítása, illetőleg hasz-
nosítása tekintélyes beruházásokat igényel-
ne, de a város nagy terhei miatt nem képes 
ezeket a saját költségén keresztül vinni. Hó-
napokkal ezelőtt fölterjesztést intézett a köz-
gyűlés a földm)ivelésü.gy;i mliniszterhez a 
közlegelők javítása érdekében s egyúttal er-
re a célra államsegély kiutalását is kérte. A 
földmivelésügyi imiin-iszter a kérelmet kedve-
zően intézte el, -amiről ma érkezett leirata 
tanúskodik. A miniszter 10,000 korona állam-
segélyLutaltatott ki a közlegelők céljaira s 
hajlandó a megjavit-ási munkálatok idejére 
állami erdészeti kezelés alá venni a -szegedi 
közlegelőket. A -munkálatok vezetését Kiss 
Ferenc főerdőtanácsos, a szegedi állami er-
dőhivatal vezetője fogja (vezetni. I 

A miniszter a (leiratához szakértői vé-
leményt is mellékelt. E szerint a iegelőjavi-
tási tervezet főbb pontjai ezek volnának: el-
sősorban a homoki legelők szorulnak javí-
tásra, a munka tehát itt kezdődik majd. A 
nagyon laza homokos terű-léteket, minthogy 
legeltetésre -nem alkalmasak, erdő, vagy me-
zőgazdasági célokra hasznosítanák. A gaz-
dasági legelőkön fasorok ültetését is kötele-
zővé fogják tenni, továbbá utasit-ásokat ad a 
szakértői javaslat a trágyázásra és gyepe-
sítésre. 

A miniszteri leiratot érdekességénél fog-
va itt közöljük: 

A város tan,ácsa azon határozatát, amely-
ben a város közlegelőjének feljavítására szak 
értői tervezetet s annak végrehajtására a 
rendelkezésemre álló hitel terlíér-e állami se-
gélyt kér. 

A legelső javítási munkálatok módjának 
megállapítása céljából a helyszínére kikül-
dött szakközegeim a város tulajdonát -képező 
legelőterületek -okszerű hasznosítása ós felja-
vitására vonatkozólag a másolatban csatolt 
szakértői véleményt és javaslatot készítettek 
el, amelynek eredményes végrehajtását a vá-
ros részéről az állattenyésztés érdekében fö-
lötte kívánatosnak tartom. 

•A legelső javítási-javaslat szerint első-
sorban is a futó-homok megkötésére és befó-
sitására vonatkozó munkálatok volnának 
végrehajtandók, amely munkálatok terv és 
szakszerű keresztülvitele érdekében hajlandó 
volnék az egész legelő területet ideiglenesen 
12 évre állami erdészeti kezelés alá venni s a 
munkálatok vezetésével az ottani m. kir. ál-
lami erdőhivatal főnökét, Kiss Ferenc m. kir. 
főerdőtanácsost megbízni, ha -eziránt a város 
szabályszerű kérelemmel fordul hozzám, to-
bb-á ha szabályszerű határozatban kötelezi 
magát, hogy a javítási munkálatokat ameny-
nyiben arra az általam engedélyezett segély 
nem elégséges, saját költségén végrehajtja. 

Értesit-em továbbá a város tanácsát, bogy 
haj landó volnék a szóban forgó területekre 
eső kezelési költség-járulékokat is teljes ősz-
szegében elengedni, vagyis a szóban Iforgó te-
rületek állami kezelését a városi erdők után 
fizetendő kezelési költség járulékokért telje-
síteni. 

A nyújtandó államsegélyre vonatkozólag 
megfelelő eljárás végett értesitem a város 
tanácsát, miszerint méltányolva a város kö-
zönségének kézségét, a legelő-javitási munká-
latok megkezdésében és foganatosit-ásában, 
továbbá tekintettel a r ra , hogy ia végrehaj-
tandó munkálatok ós kísérletek a további le-
ge,lő-javitási munkálatoknál a (különleges s 
jellemző ta la j és éghaj lat i viszonyok folytán 
hasonló minőségű -legelő -területek kezelését 

illetőleg az egész Alföldre irányelvül és pél-
daadásul szolgálhatnak — a másolatban csa-
tolt utalvány rendeletemmel 10.000 K, azaz 
Tizezer korona egyszersmindenkorra szóló ál-
lamsegélyt engedélyeztem. 

Kikötöm, hogy a legelő-ingatlanok telek-
könyvében feljegyeztessék az a tilalom, mi-
szerint a szóban forgó legelő-teriil-etek elő-
zetesen kikérendő engedélyem nélkül fel nem, 
oszthatók, meg nem terhelhetők, sem el nem 
idegeníthetők, 

A miniszter helyett: Baróczky s., k., ál-
lamtitkár. 

x]A paprikatermelés érdekében. Meg-
írtuk, bogy a kormány a szegedi paprikater-
melés érdekében mintatelepet fog felállítani 
a -Bodomi-réten, továbbá a termelési viszo-
nyok tanulmányozására állami kertészt küld 
ki. A Bodomi-rét paprikatermelésének átta-
nulmányozására ma -Szegedre érkezett Dierra 
Benő, állami kertész, aki a mintatelep előké-
szítő munkájában vesz részt. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon a tegnapi katasztrófá-

.11,s időjárás hatása alatt természetesen szi-
lárd volt a buza, zab üzlet iránya, de talán 
ínég sem olyan mértékben* mint vasárnap 
gondolták. A vidék tudniillik ma aránylag 
nagyon kev-és üzletet kötött, minélfogva <a he-
lyi spekuláció is várakozó -álláspontot akar t 
elfoglalni. A szilárdságot tehát egyelőre in-
kább csak a kedvezőtlen jelentésektől való 
félelem, illetőleg föd-öző vásárlás okozta -a ten 
gerinél is, amelynek árfolyama szintén lé-
nyegesen javult. Fölmondás búzából 8000, 
rozsból 25.5000, zabból 400 métermázsa. Az ár-
folyamok a következők: 

Buza májusra 11.05—11.06, októberre 
11.75—11.76. Rozs októberre 9.59—9.60, má-
ju-sra 7.95—9.96, jul iusra 8.13—8.13. Zab ok-
tóberre 8.72—8.73. 

A készáruvásárou tar tot t iránynál mint-
egy 30.050 métermázisa, buza kerül t forga-
lomba. 

A budapesti éttéktőzsde. 
A börze szilárdságát a mai ©lőtőzsd'e le-

folyása is hiv-en tükrözte vissza. A külpoliti-
kai helyzetet, bár még a békét- formálisan 
nem kötötték meg, igen d-er-üs színben látják-
Ezúttal is csak beszpoziciókat födöztek, vá-
sárló-inegbizás ma is alig volt. A pénzpiac 
-gyökeres javulásáig nem is számitan,ak a for-
galom föllendülésére. A nemzetközi piacon a 
magyar hitelrószvény, (amelyet ©gy -első cég 
nagy tételben vásároltatott, 5 -koronás áremel-
kedése révén tűnt. ki. A helyi piac értékei is 
•egy két koronával j-avultak. A zárlat kedve-
ző. A kószárupiiaoon a temesvári szeszrész-
vény a benfentesek vásárlása -nyomán 15—20 
koronával emelkedett. A jánadékpiac tartott 
volt. 

Kötöttek: Magyar hitel 819—822.25. Osz-
trák hitel 624.50—626. Jelzálogbank 430. Ag-
rárbank 504—505. Magyar bank 555—557.74. 
4 százalékos korona-járadék 82.20—82.35 Osz-
trák és magyar államvasút 712.50—713. Déli 
vasút 121—122. Közúti vasút 653—654. Rima-
murányi 719—720. Újlaki tégla 253—254. Te-
mesvári szesz 465—472. Magyar cukor 2935. 
Phöbusz 210. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 
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Kulinyinál 
Szeged, Kiss-utcza, Kiss D.-há 


