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Tizennégy millió korona 
Szegeden az 

(Saját tudósítónktól.) A háború talán 

egyetlen társadalmi osztályra nézve sem 

szült olyan kedvező konjunktúrákat, mint a 

falvak és tanyák népeire. A pénz, amelynek 

bősége olyan arányban emelkedett, amilyen-

ben fogyott a nyersanyag, szinte lehetetlen 

tömegekben özönlött a falvaik és tanyák né-

pei felé. A csizma magas árára váló hivat-

kozással az utolsó filléreinket is elvették 

tőlünk élelmiszerekért és hiába volt minden 

kísértetünk, hogy uralmukat megtörjük: a 

gyomrunkkal fogvatartottak bennünket. Sem-

mi csudálatos sincs tehát abban, hogy a 

tanya fényűzővé vált és ékszerekre költi el 

a pénzét, amellyel már szinte nem tud mit 

csinálni. A tanya hallatlan miértékü meg-

gazdagodásának jele az is, hogy az elmúlott 

esztendőben aa ingatlanok forgalma nagy 

arányokban megnövekedett. 

Felkerestük Kamocsay Ferenc kir. telek-

könyvvezetőt, aki a következőket mondta a 

múlt évi telekkönyvi forgalomról: 

— Már 1915Jben tapasztaltuk, hogy az 

ingatlanok forgalma egyre növekszik. A ta-

nyai nép a ihozzá begyült pénzt jórészben 

földvásárlásokra fordította. Ez a megnöve-

kedett forgalom 1916-ban aztán szinte szé-

dítő arányokra növekedett. A tanya ugyanis 

egyre inkább gazdagodott és a pénzét lehe-

tőleg a legreálisabb értékbe, tehát földbe 

igyekezett belefektetni. Két évtized óta nem 

emlékszem olyan forgalomra, amilyen az 

1916-os év forgalma volt. Legjobban kitűnik 

ez az alábbi kimutatásokból. 

A szegedi kir. járásbíróság, mint telek-

értékü föld cserélt gazdát 
elmúlt évben. 
könyvi hatóság által vezetett telekkönyvek-' 

ben az 1915 éviben foganatosított tulajdonjog 

bekebelezések száma 1577, amellyel 4680 

katasztrális hold föld cserélt gazdát. Az 

eladott ingatlanok értéke 2.831,355 korona 16 

fillér. De átírások történtek még ingyenes 

jogügylet, .végrehajtás és öröklés, vagy ha-

gyomány utján is. Ebben az összegben ezek-

nek az értéke nincs benne. 

Ezzel szembeni az 1916 év folyamán 

2746 esetben történt tulajdonjog-bekebelezés, 

amivel 5169 katasztrális hald föld cserélt 

gazdát, 14.135,191 korona 38 fillér értékben. 

Eldaraboltak 118 birói határozat alap-

ján 382 telekkönyvi részletet, 1018 katasz-

trális hold 1515 négyszögöl összterülettel 

összesen 956 darabra. 

1915-ben biztosítéki jelzálog teherbeke-

belezés történt 205 esetben 1.722,010 korona 

37 fillér értékben, törlés pedig 277 esetben, 

1.812,572 korona 14 fillér értékben. Forgalmi 

jelzálog téherbekebelezés 266 esetben 743504 

korona, törlés 976 esetben 2.067,230 korona 

értékben történt. 

Az 1916 év folyamán biztosítéki jelzá-

log teherbekebelezés 279 esetben, 2.519,537 

korona és törlés 441 esetben, 3.336,640 ko-

rona értékben történt. Forgalmi jelzálog 

teherbekebelezés 462 esetben, 2.781,229 ko-

rona és törlés 1364 esetben, összesen 3553084 

korona értékben. 

Ezek a számok már igazán nem kíván-

nak kommentárt; sokkal ékesszólóbban be-

szélnek minden szónoklatnál arról, hogyan | 

gazdagodik a tanya. 

A bolgárok sikeres táma-
dása Brailánál. 

— Macedóniában és Albániában nincs 
esemény. — 

BUDAPEST, január 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Délkeleti harc-

tér: Lényeges esemény nem történt. 

HÖFER altábornagy, 

a vezérkari fénök helyettese. 

BERLIN, január 5. A nagy főhadi-

szállás jelenti: A macedón arcvonalon nlnc6 

különösebb esemény. 

LUDENDORFF, első föszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

SZÓFIA. A bolgár vezérkar jelenti ja-

nuár 5-éről: Macedón front: A Cserna felső 

hajlásánál egy kötött léggömböt lelőttünk, 

amely égve zuhant le. 

Román front: A Dobrudzsában Maoin-

nál ós Jljllánál szenvedett vereség után az 

oroszok visszavonultak Braila Irányában. 

Bolgár és német csapatok a Duna jobbpart-

jára vetették őket és megszállták a Braila 

előtt levő Guecet nevű falut. Az ellenség 

balszárnya megkísérelte, hogy Dobrudzsa 

legészaknyugatlbb szögletében Vakareni és 

a 162. számú magaslat közelében megtart-

sa állásait. Gyalogságunk heves lökései 

tüzérségünktől hatásosan támogatva vissza-

vetették az ellenséget a Galac felé vivő 

uton levő keskeny földnyelvre. A foglyok 

száma 3000-re emelkedett. Isaceánál köl-

csönös tüzérségi tüz. Az ellenség monitorai 

bombázták Tulceát. 

Az olasz fronton a helyzet 
váifozatlan. 

BUDAPEST, január 5. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Az oh»*z harc 

téren a helyzet változatlan. 

HÖFER altábornagy, 

a vfizérkari főnök helyettese. 

Háborúellenes hangulat 
Olaszországban. 

Genf, január 5. A Stefani-ügynökség 

jelenti, hogy Briand, Thomas, Lloyd George, 

Robertson és Galicin tábornok csütörtökön 

Rómába érkeznék. A Genfben élő franciák 

körében nagy az izgalom, amit azzal ma-

gyaráznak, hogy az olaszok hir szerint be-

jelentették szövetségeseiknek, hogy a pénz 

hiánya, ta szónhiány, valamint az ország ál-

talános el'kedvetlenedése miatt Olaszország 

nem folytathatja tovább a háborút., 

Briand betegsége súlyos 
Genf, január 5. Briand franoia minisz-

terelnök betegsége meglehetősen aggasztó. 
Eleinte azt híresztelik, Ihogy ninics komoly 
baja, csupán az idegei merültek ki, de az 
igazság az, hogy már tizenkét nap óta ágy-
baafekvő beteg és nem szabad részt vennie 
semmiféle tanácskozásban. 

POLITIKAI HIREK. 
* 

Budapest, január 5. Gróf Andrássy 

Gyula, aki három napig Bécsben tartózko-

dott, pénteken este 7 órakor Budapestre ér-

kezett. 'Andrássy bécsi tartózkodásához el-

lenzéki körökben nagy reményeket fűznek. 

Gróf Andrássy Gyula Bécsben Auffenberg-

gel, akit most reaktiváltak, több izben hosz-

szasan tanácskozott. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Gróf 

Tisza István miniszterelnök bécsi utazásá-

nak ideje miég nincs meghatározva. Való-

színű azonban, hogy vasárnap este utazik 

fel Bécsbe, még pedig előreláthatólag több 

napi tartózkodásra. 

Budapest, január 5. Politikai körökben 

beszélik, hogy tekintettel a legutóbbi vasúti 

bajokra és nehézségekre, az a terv merült 

fői, hogy külön vasutügyi minisztériumot 

létesítsenek, amelynek élére ellenzéki kombi-

nációk szerint mint első minisztert gróf 

Batthyány Tivadart állítanák. 

Bécs, január 5. Gróf Czernin külügy-

miniszter 8-án Drezdába utazik, hogy a 

szász királynál tisztelegjen. 
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Ferdinánd király a háború 
folytatásáról 

Genf, január 5. A Havas-ügynökségnek 

jelentik Jassiból: A román kamara befejezte 

tanácskozásait. A király megelégedését fe-

jezte ki a kamara ama határozatán, hogy 

a háborút tovább folytatják és a következő-

ket mondta: 

— Azok a kötelékek, amelyeik a dinasz-

tiát az országgal egyesitik, erösebbek lettek. 

Take Jonescn még győzelemben 
reménykedik 

Genf, január 5. A Havas-ügynökség jer 

lenti Jassiból: Take Jonescu a konzervati-

vek nevében kijelentette a kamarában, hogy 

pártja ihive a széleskörű agrár-reformnak 

és a választójog demokratikus 'kiterjesztésé-

nek. Ezután a hadihelyzetről beszélt és a 

kővetkezőket mondotta: 

— Fajunk kötelessége volt, hogy csat-

lakozzunk a világ biráilhoz. El voltam ké-

szülve a n-agy szenvedésekre, de mindent 

hozhat a jövő, csak a németek győzelmét 

nem. A kormány kötelessége kijelenteni, 

ihogy mi akkor is megüzentük volna a há-

borút, ha semmi remény sem lett volna a 

győzelemre. De a győzelem biztos és a há-

ború után gazdaságilag és erkölcsileg együtt 

kell maradnunk szövetségeseinkkel. 

Egy óriási angol csapat-
szállifió-hajó elsülyesziése 

London, január 5. Hivatalosan jelentik; 

A Gunard vonal Ivernia nevü 14278 tonnási 

szállitógőzösét a Földközi-tengeren egy el-

lenséges búvárhajó jenuár 1-én rossz idő-

járás mellett elsülyesztette. Százhúsz kato-

na és a legénység 35 embere eltűnt. (M. T. L) 


