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si'k Volford Istváné 168 hold, ebből szántó
102 hold; Volforcl Józsefé 159 hoki, ebből
szántó 101 hold.
A száz holdasnál nagyobb /birtokok tulajdonosainak száma tehát, mint a kimutatásból kitűnik, elég nagy Szegeden. Nagybirtokok azonban ninieiseniek Szeged Sliatájrain belül.

Á budapesti gabonatőzsde.
A határidő/üzlet iránya kezdetben lanyha volt, mert az esőzést igen kedvezőnek
tartják és ennek hatása alatt a spekuláció
eladásokat eszközölt. Utóbb általános szilárdság állott be, mert dacára, hogy Bácskából és Tisza-vidékről csapadékot jelentetteik, a kontremin fedező vásárlásokat eszközölt. Az árnivó 10—15 fillérrel javult, — forgalom igen élénk volt.
Kötöttek: Buza májusra 13.66, októberre 12.16. Rozs októberre 9.80. Zab októberre
8.18. Tengeri májusra 7.30, jnliusra 7.43.

x Magyarország tejtermelése. A napokban megjelent hivatalos statisztika szerint
Magyarorlszá/g tehénállománya
magyar tep
Uenekhen 620,000, naáslfajta, még pedig csakCukorpiac.
nem kizárólag svájci tehenekben két millió
Irányzat nyugodt. Hamburg jegyez:
darab. Ennek a tehénállománynak évi tejMájus márka 9.35, aug. 9.62, okt.—dec. 9.62.
termelése körülbelül 3700 millió liter. IHa a jan.—márc. 9.80.
tej átlagos értékét literenkint csak 8 fillérre becsüljük, akkor Magyarország tejterméFelelős szerkesztő: Pásztor József.
se évenkint 296 millió korona értékű. De ki
Kiadótulajdonos: Várnay L.
eszik Magyarországon 8 filléres tejet? Mi
szegediek 3X8 fillért fizetünk a tej literéért
és tamáskodunk benne, hogy vannak termeszínház.
Városi
lők, akik, vagy vidék, aliol nyolc fillérért
adják a tejet. Megesszük!
x Vörös üvegekbe a -tejet. Egyes tejgazdaságokiban megfigyelték, hogy fehér
fény mellett a tej nagyon gyorsan romlik,
ellenben sokáig konzerválódik a tej vörös
SZIBILL.
fény mellett. H a tiszta, friss sterilizált vagy
Operett 3 felv. I r t a : Bródi Miksa és Martos Ferenc.
pastiurizált tejet színtelen üvegben állítunk
Zenéjét szerzelte : Jakobi Viktor.
a napra, akkor a tej reggeltől estik teljesen
megromlik. H a pedig vörös vagy legalább
SZEMELYEK.
vörös papírral körülcsavart üvegben tartjuk
Sümegi
Nagyherceg
a tejet a napon, ugyanannyi idő .alatt még Nagyhercegnő
Hilbert
nem .mutatja a romlás jeleit.
Kormányzó
Heltai
Déry
énekesnő
x Szállítás a tüzérség részére. A sze- Szibill,
Békefi
Petrof, testőrhadnagy
gedi kereskedelmi és iparkamara közlése P o i r e
Solymosi
Kovács H.
szerint a es. és kir. tüzérség anyagszertárá- Sa^ah
Szendrö
nak Bécsben székelő gazdasági hivatala a Bossakov
Virágháty
a j a d o n o k vezetője
folyó évi szükséglet beszerzésére árlejtést irt H
Pécsi
I. hadsegéd
ki. Ez anyagok között szerepelnék: l. gáz- II, hadsegéd
Erdélyi
világitáshoz
szükséges fölszerelések,
II.
nyomtatványok,
III. fa-szükséglet, IV. zsiradékok, különböző szappanok, faszén, V. fémáruk, VI. kötéláruk, VII. közönséges szerszámok. Az egyes csoportokra az ajánlatok
elkülönitve adandók be, még pedig az I.
alattira vonatkozó ajánlat folyó évi junius
8-ig, a II., III., IV. alattiakra vonatkozó ju
lius 124g, az V., VI. és VII. csoportra vonatkozó ajánlatok pedig szeptember 28-ig. Az
ajánlati feltételek, amelyek a szállítandó
anyagok mennyiségére-, minőségére és
a
szállítás idejére vonatkoznak, a cs. ós kir.
tüzérség anyagszertár,ának (k. und k. Artilleriezeugsdepot) Budapesten és Bélesben székelő gazdasági hivatalától 20 fillér előzetes
beküldése mellett szerezhetők be.

A1 ennyi a bevétett föld és mennyi a közép birtokosok száma. —
, (Saját tudósítónktól.) Ghillány Imre toár
° fölldmi védés ügyi miiiniiszter 'leiratban fölS2
°Hitotta a város tanácsát, hogy késziitteskimutatást a város 'határain belül bevej e jt földekről és arról, 'hogy hány középbirok van Szegeden. Középbirtok alatt ke,11 érré azt a bfrtokoit, amely legalább száz katasztrális hold kiterjedésű.
A város gazdasági hivatala most készi';r' te el a kimutatást, amelyet a tanács hétdélelőtt tartott üléséből, terjesztett föl a
Admivelésiigyi miniszterhez. A szegedi
Mldsitatisztika a következő:
, A főterménykónt müveit mezőgazdasági
, menyeknek 1 9 1 3 - ászén és ,1914. tavaszán
fovistett teWiHetről a következő (kümutjatást
olcU fel a tamács a miniszterihez:
üszi búza, .18,360, őszi rozs 20,420, kétszer
©szi árpa 40, tavaszi árpa 5030, zab
1490. szemes tengeri 16,810, dohány 337, bab
imá'k 12, dinnye 160, tök 70, fejeskáposzta
260, saláta 18, uborka 15, paprika 980, paralfts
om 21, burgonya .1510, takarmányrépa
810 , csalamádé 60, zabosbükköny 90, lucerna
, a gnak 70, lucerna takarmánynak 950, mu.
takarmánynak 40, seprőoirok 6 kataszalds hold. A bevetett terület tehát összeéri 67349 katasztrális hold. (Ez a szám az
gyenként 100 katasztrális holdnál kisebb kilfiMedésü gazdaságok szántóföldterületét 3c^fo'i- A nagyobb, egyenként legalább 100
g .réztrális hold területtel biró gazdaságokjjfotáf öld területe 3361 -és fél katasztrális
•sz ^ város határában levő szántóföld öszes
területe 70,710 és fél katasztrális hold.
hol f?Ze®e(I 'határain belül 100 katasztrális
a L-- V a g y ennél inagyobh gazdaságuk van
o ©vetkezőknek: a Délvidéki Közgazdasági
te- r.-t.-nak 107 .hold 263 négyszögöl, ebhől
Jfirf o t ó- 88 hold;
Gergely
Miklósné —Polgár
luoni)
iv« v a ^ V I J
o
^ a ögiitnak 173 hold, ebhől szántó 69 hold;
> r 'dá,s Józsefnek 112 hold, ébhől szántó 102
t . d; László Kálmánnak 205 hold, éhből szán10
U l hold; államvasutaknak 455 hold, ebhől
J j h t ó 186 hőid"; minoritákbak 104 hold, ehszántó 35 hold; a város , belsősége 728
g?!d. ebből szántó 6 hold; a város külsősége
a1,893 hold, dbhől szántó 27,939 hold; Széli
TŐZSDÉK
trtfolé 105 hold, ebhől szántó 70 hold; Tóth
ré t 162 hold, ebből szántó 160 hold; Ve
8 D a Józsefé ,117 hold, ebből szántó 60 hold;
A budapesti értéktőzsde.
Károlyé 299 hold, ebből szántó 230
A mai előtőzsde iránya kezdetben szitó 70' foráuyi Mihályé 136 hold, ebből szántó i l l ő i d ; Füz Ferencé 109 hold, ebhől szán- lárd volt, mert az epiruszi konfliktus békétő,* 5 hold; Tóüli Mihály dr.-é 101 ,hold,'eb- sebb megítélése és a király egészségi állah 0] , Sz ántó 52 hold; ifj. Széli Sándoré 130 potának kedvező fordulata a spekulációt fetó 1 1 S Z a ntó, Széli Imréé 141 hold,, éhből szán- dezésekre ösztönözte. Utóbb általános gyönebk'i h o l d ; Kárász József bérel 800 holdat, gülés állott be, mert a bécsi piac eladó megl3 2 01 szántó 768 hold; Lippai Nagy Antalé bízásai a mexikói helyzet kiélesedése ,az árbó] °td szántó; Imre Ferencé 197 hold, eb- nivót 2—3 koronával Leszorította. A nem^ v t ó 185 hold; Kispál Gáboré 109 hold, zetközi piacon kötés alig fordult elő. A helyi
bojtt1 szántó 66 hold; Kondász Józsefé 102 értékek közül a Magyar Bank és Közúti ké12] ,' foből szántó 71 hold; Kovács Józsefé pezték a forgalom tárgyát. A készárupiae
fold, e b b ő 1 szántó 101 hold; Krisztin Lu- a Drasdhe és Magyar Villamossági hanyat^ 1 0 2 hold, ebből szántó 62 hold; Ma- lásával szemben a Salgótarján részvény né\f ai 5 Genáó 162 hold, éhből szántó 10 hold; hány koronával javult. A járadékpiacon
P é t e r é 120
fol d
bold, ebből,szántó 110 számottevő változás nem volt. A zárlat csenbojF Pálfi Istváné 228 hold, ebből szántó 118 des maradt.
5 Pei
Kötöttek: 4 százalékos koronajáradék
á k Józsefé 252 hold, ebből szántó
80.7580.70. Magyar hitel 794.50—795. OszH n i x ' Savanya Ferencé 104 (hold, ebből
6
foő 5 3 bold; ifj. Sávay Ferencé 147 hold, trák hitel 608—609. Jelzálogbank 400—400.
1
szántó 101 hold; Tápay Jánosé 103 Leszámitolóbank 479.50—497.50. Agrárbank
j 0 '!> ebből szántó 57 hold; Veszelka Nán- 595—595. Hazai Bank 276.50. Magyar Bank
Rimamurányi
632.50—632.
fo^.149 (hold, ebből szántó 100 hold; Volford 476.50-477.50.
229 hold, éhből szántó 122 hold; má- Közúti 600—600.50,
'
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