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DÉLMAGYARORSZÁG
könyvi adatait és árait .tartalmazó 'katalógust az egyesület titkári hivatalában mindenki díjmentesen: megkaphatja, A fajszarvasmarhák Szegedre való telepítésével
elismerésre méltó munkát végzett a szegedi
gazdasági egyesület, továbbá elnöke, Bokor
Pál és titkára Gerle Imre d,r., kik évek óta
fáradoznak e tenyészetnek meghonositásán.
i
x Adriai Biztosító Társulat — Triestben
A társulat idei közgyűlését ráczalmási Frigyessy .Adolf im. kir. udv. tanácsos, vezérigazgató .elnöklete alatt, számos részvényes
jelenlétében április hó 27-én tartotta meg, ezúttal első izben a társulat u j triesti székházában. Ezen a közgyűlésen az 1913. évnek, a
társulat alapítása óta 75-ik üzleté vnek, zárszámadásai terjesztettek elő. A részvényesek
elé terjesztett zárszámadási jelentésben az
igazgatóság mindenekelőtt a társulat fenállásának 75 éves jubileumáról emlékezik meg,
visszapillantást vetve az 1838-ik évben történt, alapítás óta elért .fejlődésre, kidomborítva azt a nagy lendületet, melyet a vállalat
üzletmenete a (folyó évvel betöltött 75 esztendő alatt felmutat és egyben hálával, emlékezik meg mindazokról, akik már vezető állásban, akár ,a társulat számtalan ügynöksége
vagy képviselete keretében felvirágcztatásához és fejlődéséhez ténykedésükkel hozzájárultak. A záró-számadás második része az
1913. üzletév eredményeit taglalja. Bár a
társulat által űzött szakmák némelyike veszteséggel záródik is, az üzletév végeredménye
kielégítő képet mutat. Az értékpapírok árfolyamának tetemes visszaesése folytán a
társulat
könyvszerü
árfolyam-vesztesége
1.766,839 koronát tesz ki, amely összegből a
még rendelkezésre álló árfolyam ingadozásitartalék által 476,684 koroina fedeztetett, mig
a fennmaradó 1.290,155 korona egészében a
folyó év terhére ment s igy annak fedezete a
vagyon tartalék igénybevétele nélkül történhetett. Az életbiztosítási
(A)
osztályban
95.172,478 korona tőkeösszegről szóló ajánlat
terjesztetett be, a kiállitott kötvények pedig
84.437,685 korona biztosított tőkéről szólnak.
Az üzletév végével az életbiztositási állomány biztositott tőkében kerek 560 millió koronát ért el, biztosított járadékokban pedig
I.427,000 koronát. Halál- és elérési esetekért,
valamint
járadékok
fejében a
társulat
II.653,489 koronát fizetett ki. Az életbiztositási .osztály díjtartalékai az év
végével
158.399,931 koronát, illetve a viszontbiztcsitott rész levonásával 144.537,736 koronát tettek ki. Az elemi ágazattok (B) osztályában a
díjbevétel a következő számokat mutatja.: tüz
biztosítás 29.362,209 korona, szállitmány-biztositás 4.917,563 korona, betörés-biztositás/
812,711 korona, A viszontbiztosítások összesen 16.110,118 koronát igényeltek. Az elemi
ágazatokban a
társulat
károk
fejében
26.037,259 koronát, a viszontbiztosított résznek levonásával 12.852,129 koronát fizetett ki.
,Az elemi ágazatok dij tartalékai 22.282,294 koronát, illetve a viszontbiztositókra eső rósz
levonásával: 12.1)60,441 koronát tesznek ki. A
társulat, igazgatóságát és a hivatalnokokat
alapszabályszerűen megillető nyereségrészesedés levonása után a fennmaradó nyereség
egyenlegből a múlt évhez hasonlóan 160 korona kerül részvényenkint kifizetésre. Az üzletév végével a társulat tőkéi és tartalékai a
következőképen alakulnak: teljesen befizetett
részvénytőke 10 millió korona, vagyon-tartalék 12 millió
korona,
netto-dijtartalékok
155.698,177 korona, netto-kártartalék 4.593.922
korona, összesen 182.292,099 korona. A nyugdíjpénztár és az alkalmazottak ellátásipénztára összesen 4.438,062 korona vagyon
felett rendelkezik.
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KÖZGAZDASÁG
0000
x Szarvasmarha díjazás és vásár Szegeden. A Szegedi Gazdasági Egyesület az
utóbbi években tömegesen importált a szegedi gazdák részére a Simmenthálból faj teheneket. Hogy az importált jószágok íajtisziiiasága fonta,rtassék, az egyesület .a különböző jószágtartási körzetekben simmentiháili bikákat osztott ki. Igy az importált teheneknek az utóbbi három évben nagy számban születtek fajtiszta ivadékai, amelyekről
a szegedi gazdasági egyesület törzskönyvet
vezetett. Ma ötszáznál több fajtiszta simthenthali szarvasmarha van Szegeden. Aki
Ismerte a szegedi gazdák gyönge szarvasmarha állományát, az fel tudja fogni
e
szarvasmarha import fontosságát. A most
Szegeden levő 500 faj szar vas marha egy évtized alatt vér'keveredéssel föl fogja frissi'teni, erőssé, testessé, tejelővé teszi a mostani gyönge jószágállományt. Bár a gazdasági egyesület eddig iparkodott az importált tehenek származékainak fajtisztaságát
megőrizni, de ez nem azért történt, mintha
a tiszta simmentháli tenyészetet akarná Székeden meghonosítani, hanem azért, hogy az
'eredetileg, csekély mennyiségben (160 darab) importált szarvasmarhák eredeti fajtiszi.aságukban szaporodjanak el annyira,
hogy elegendő apa és anyaállat álljon rendelkezésre, amelyekkel már meg lehet kezdeni az egész jószágállomány fokozatos feljavítását. A most már meglevő 5—600 darab fajállattal már jelentős eredményeket lehet elérni. Eddig is volt Szegeden, bár cse*®ély mennyiségben, fajbikaáWomáiny. Azonban a csenevész anyaállatoktól csak inem
származtak oly ivadékok, amelyek jelentős
haladást jelentettek volna. Most azonban
v
an;naik már szép erős tiszta anyaállatok ;is,
amelyektől értékes szaporulatok várhatók. A
szegedi gazdasági egyesület május 3-án, délelőtt az országos marhavásár téren az importált simmentháli tehenek származékaiból
díjazással egybekötött kiálliilást és vásárt
rendez. 'Ez az első fajszarvasmarha vásár
ozegedem. Helyesen tette az egyesület, hogy
® rajszarvasmairha vásárt az országos marhavásár idején és helyén réndezi, mert legalább igy alkalom van az összehasonlításra.
Gtt fogjuk találni a z országos vásáron a szegedi régi szarvasmarhákat, melyek a muil:j
at s ott a íajjószágokat, melyek szarvasmarha tenyészetünk jövőjét mutatják. Szeváros- tanácsa e faj szarvasmarha vásár
céljaira a rókusi-állomás melletti
országos
vasártéren egy külön bekerített helyet engedélyezett, mely „fajszarvasmarha vásár" félirattáj lesz megjelölve. A szarvasmarha díjazás reggel 7 órakor kezdődik, a vásár pedig
» órakor. Tizenhat pénzbeli dijat fog a bíráló
bizottság a kiállított szarvasmarhák között
szétosztani. Eladásra 60 darab fajtiszta törzs
Kónyvezett simmentháli bika, tehén és bornyu van'bejelent ve. A szarvasmarhák törzs-

TŐZSDÉK
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon, ahol nagy érdeklődéssel várják a délutáni hivatalos jelentést, ma
nagyon szilárd volt az üzlet. Részben azért,
mert csak kevés helyen volt eső, részben pe-

dig abból az okból, mert a malmok ismét ^lényegesen nagyobb áron vásároltak. Fölmondás: 36.000 métermázsa tengeri. A szilárdsághoz sok u j vásárlás is hozzájárult. Az árfolyamok a következők:
Buza októberre 11.89. Rozs októberre 7.52
Tengeri májusra 7.20. Tengeri juliusra 7.31.
Zab októberre 8.28.
A budapesti értéktőzsde.
A spekulánsok ma ismét barátságosabb
oldalról fogták föl a helyzetet, mert Newyorkból igen szilárd jelentés érkezett, a forgalom azonban kisebb volt, mint a hét bármelyik napján, A határidőpiacon úgyszólván
csak a magyar bankból volt üzlet, amely 2—
3 korona keretében ingadozott. A ,készárupiac
üzlettelen volt, a villámossági iparértékek
keresettek vol tak. ,A j áradék piac kissé gyöngült. A zárlat tartózkodó.
Kötöttek: Magyar hitel 802.50—803.75.
Osztrák hitel 611.50. Magyar bank 483.50—
486.50? 4 százalékos korona járadék 81.30. Városi vasút első jog 118. Közúti vasút 607—
607.50. Bud. vili. 597. Magy. vili. 535.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 612.50. Magyar
hitel 803. Angló-bank 333. Unió-bank 582.
Bankverein 514. Landerbank 499. Dohányrészvény 435. Alpesi 820. Rimamurányi 644.
Prágai vasmű ,2570. Skoda 750. Osztrák államvasút 701. Lombárd 100. Déli
vasút
240.50. Török sorsjegy 222.50.
Az irány tartózkodó, tartott árakkal
Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi
zárt sertésvásár.
Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 1270 sertés.
Árak: zsirsertés elsőrendű öreg 132—136 fillér, másodrendű 130—132 fillér, közép 144—
148 fillér, könnyű 156—160 fillér, élősúlyban
levonással.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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DÉLUTÁN:
A KOLDUSDIÁK.
Operette 3 felvonásban. írták: Zell és Genée.
Fordították: Erva Lajos és Fáy J. Béla.
Zenéjét szerezte: Milöcker K.
SZEMÉLYEK:
Palmaice grófnő
Laura
| . .
Broniszlava } l ö á n y a '
Ollendorf ezredes
Wagenheim
Reinrici
Schweinier
Richthoffen, hadapród
ogumil, zenegróf
va, a neje
Jan Janfczki 1 . . . . .
Rimanovszki f a i a K 0 K
Euterlch börtönőr

t

Miklósi
Hilbert
Déry
Heltai
SzendrŐ
Virágháti
Stella
Szebenyi
Mihó
Edvi
Békefi
Balálzs
Solymosy

ESTE ÉS HOLNAP HÉTFŐN:
BÖSKÉM.
Operett 3 felvonásban,
í r t á k : Szomory Emil és Gajári István.
SZEMÉLYEK:
Rázsó Domokos, örmény tejnagykereskedő
Böske, a leánya
Muskát György, festő
Muki, festő
Bálló Vendel, tábornok
Elise, angol nevelőnő
Márton gazda
A fia
Gitta, modell
Szent Péter
Bakaszázados
Amália nővér, a Jó pásztor" zárda

főnöknője
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Heltai
Déry
Sümegi
Mihó
Solymosi
Pálma
Szendrő
Stella
Szebenyi
Balázs
Virágháty
Miklóssy

