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VAS S Mozgókép 

Szinház :: 

Feketesas-utca, uj Wagner-palota. 
Ma vasárnap, junius 25-én 

M Ű S O R : 
1. Piramis, természeti felvétel. 
2. Móric varázstekintete, humoros. 
3. Két anya gyermeke, életkép. 
4. A rendőr anyósa, humoros. 
5. Arany rózsa, remekül színezve. 
6. Strachnits ur nyaralni megy, humoros. 

Műsoron kiviili szám : 

Viscomti Ágnes, nagy történelmi dráma. 
Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 órakor-

Vasárnap délután 2-től este 11-ig. 

H e l y á r a k s Páholy-ülés 1 kor. I. hely 7 0 fill. II. hely 
5 0 fill. III. hely 3 0 fill. Katonák, diákok és gyerme-
kek: páholyülés 5 0 fill. 1. hely 8 0 fill. II. hely 2 0 fill. 

III. hely 16 fillér. 

KÖZGAZDASÁG 
Vetésállások a Délvidéken. 

(Saját tudósítónktól.) A j övő héten meg-

kezdik az aratást, még pedig a rozszsal s 

folytatják a. búzával. A repcét többnyire már 

levágták, néhol a rozs aratását is megkezd-

ték. A buza megérését az utóbbi időben fel-

lépett hűvös időjárás kissé késleltette, de ez a 

.szemképződésnek csak előnyére szolgál, azon-

ban a buza aratását julius 3-ika előtt nem 

igen fogják megkezdeni. Ami a vetések állá-

sát illeti, mindenfelől kedvező hirek érkez-

tek be, néhol rozsda mutatkozik, de csak a 

leveleken; megdűlt gabona kevés van. Szeged 

és a Délvidék vetésállásáról ezek á hirek ér-

keztek: 

Szened és környéke: A vetések állását ille-
tőleg nem számolhatunk he. de az bizonyos, 
liogy a panaszok gyakoriabbak. Rovarkár, 
rozsda, megdőlt táblák s hasonló, ma még el-
lenőrizhetetlen károkról szólnak ezek a pana-
szok, amelyek lehet, hogy esetleg kisebb ká-
rokat okoznak, de lehet, hogy következmé-
nyeikben fontosabbak, mint, gondolnók. A 
rozs jobb; ennek aratását hétfőn általános-
ságban megkezdik. Árpa, zab, közepesen ál-
lanak. Tengeri sok, helyütt, szép, de nagyon 
el van maradva. 

Szentes: Az elmúlt, hét kedvező időjárása 
mellett a vetések a várakozásnak megfelelően 
szépen fejlődtek tovább s ha az* időjárás to-
vábbra is kedves, határunkban igen kedvező 
lesz az eredmény. A repcét, a vidéki uradal-
mak már levágták. A tengeri igen szépen 
fejlődik, | 

Csongrád: Búzák az utóbbi esős időben 
igen rohamosan rozsdásodnak, ugy, hogy né-
mely kalászon is lehet látni már a rozsdát. 
Rozsok szépen szőkéinek, a napokban a par-
tos, homokos helyeken már vágni is kezdik. 
Árpák igen szépen fejlődnek. Zab még most 
som tudott mindenütt jól kikalászodni. Ten-
gdri, kivéve azon lapos helyeket, hol a ta-
vaszi sok esőzés következtében kisárgultak 
(molv területek fölszántattak és kölessel vet-
tettek be), a többi nagyon jónak mondható. 
Zabos bükkönyszéna kaszálását megkezdet-
ték, közepes termést ad. 

Szarvas: A vetések a tudósitási hét folya-
mán általában igen szépen fejlődtek. Igaz 
ugyan, hogy a gyakori esőzések a dűlt bú-
zákban a levélrozsdát fejlesztették, de a ritka 
és az eddig még meg nem diilt buzavetések-
nek nem ártottak, sőt a tavasziaknak határo-
zottan kedveztek. A szikes talajba vetett bú-
zák igen szépek, azok vagy 8 napon belül 
arathatok. A jó talajban elvetettek, amelyek 
eddig igen szépek voltak, sajnos, megdőltek; 
ezekben a levélrozsda igen sürün található. 
A búzákban várható hozamot 5—6 mmázsára 
becsülik. Az árpavetések szépek és egyéb kí-
vánni valót nem hagynak fenn. A várható 
hozam átlagban cirka 5—6 mm. Tengerik az 

utóbbi esőzések folytán igen szépen fejlőd-
tek, a zaboknak azonban már nem sokat 
használt. Utóbbiak igen gyengék. 

Arad: A buzavetések megyénkben általá-
nosságban változatlanul kedvezők, bár el-
vétve akadnak oly területek is, ahol az ered-
mény rossz lesz. A megdőlt, vetéseknek az 
utóbbi esőzések nem szolgáltak előnyére, ősz 
szekuszálva azonban nincsenek és rozsdáról 
sem panaszkodnak. Tengeri szépen fejlődik. 

A'agybecskerek. Az ideális jó időjárás foly-
tán az összes vetések tovább is szépen fejlőd-
nek és búzában legalább 9-̂-10 mm. átlag-
termésre van kilátás. Tengeri szintén szépen 
fejlődik. 

Puncsom: E heti időjárásunk a vetésekre 
nézve eléggé kedvező volt. A buza szemkép-
ződése normális és bár általánosságban vö-
rös rozsdáról beszélnek, gazdáink véleménye 
mégis az, liogy a rozsda, további kedvező idő-
járás mellett nem fog terjedni és buza jó mi-
nőségű lesz. Tengeri szépen fejlődik. A búza-
termés holdanként hét métermázsát fog ered-
ményezni. 

Újvidék: A lefolyt hét időjárása a vetések 
fejlődésére kedvező volt, ugy, hogy a termés-
kilátások továbbra is kedvezőek, amennyi-
ben közepes termésre van kilátás. Az aratás 
megkezdése 2—3 napot késni fog. A tengeri 
vetések állása közepes. 

(—) Szeged vagyona. A szegedi, 1910. 

évi házi pénztári zárószámadást és vagyon-

leltárt a pénzügyi és költségvetési bizott-

ság letárgyalta, azt általánosságban és rész-

leteiben elfogadta s a váro6 tanácsa utján a 

közgyűlésnek is elfogadásra ajánlja. A zár-

számadáeban az összes bevétel volt 9,446,997 

korona 25 fillér, a kiadás 9,387,829 korona 

70 fillér. A aárómaradvány 59,169 korona 

55 fillér. Az 1910. évi bevételi irányzat volt 

4,920,381 korona 50 fillér. A közgyűlés ál-

tal engedélyezett póthitelek összege 154,853 

korona. Összesen 5,075,234 korona 50 fillér. 

Rendes bevételek voltak 5,313,733 korona 

31 fillér. Rendes kiadások voltak 4,878,469 

korona 35 fillér. Az 1910. év végén a vá-

ros vagyona leltár szerint 48,239,060 korona 

45 fillér. Az 1909. év végén volt 47,861,897 

korona 53 fillér. Vagyonszaporulat tehát 

377,162 korona 82 fillér. 

(—) Uj megadóztatás. A szegedi tanayavi-
lágot, gazdákat rendkívül érdeklő hirt adott 
ki a városi adóhivatal. Hir szerint az orszá-
gos földadó-bizottság elhatározta, hogy pénz-
ügyminiszteri rendelet alapján Szeged város 
egész határában, a szőlőművelési ágban hasz-
nált területeket uj osztályba sorozzák. A gaz-
daközönségre, az adóemelkedés szempontjából 
igen fentos ez az aktus és hogy minden gazda 
az őt érdeklő fölvételről tájékozódjék, a városi 
adóhivatal elhatározta, hogy a szegedi újságok 
utján, a vasárnapi számokban közli, hogy me-
lyik városrészen és dűlők szerint való sorrend-
ben végzik az uj osztályba sorozást. 

(—) A magyar háziipar a kereskedelem-
ben. A háziipari cikkek értékesítésének nagy 
akadálya volt eddig az az állapot, hogy a 
termelés csak a téli hónapokban, mikor a 
mezőgazdasági munka lefoglalta a háziipa-
rosokat. megrendelések vagy egyáltalán 
nem. vagy csak késedelmesen voltak teljesít-
hetők. Nagyon természetes, hogy a kereske-
dők, akik egyébként szívesen foglalkoztak 
magyar háziiapri cikkeknek eladásával, ez-
altal súlyos helyzetbe jutottak és gyakran 
inkább lemondtak arról, hogy magyaror-
szági háziipari készítményekkel foglalkozza-
nak, semhogy cégük jó hírnevét késedelmes 
szállításokkal kockáztassák. — E bajon az 
Országos Magyar Háziipari Szövetség segí-
tett. az utóbbi időben. A Szövetség ugyanis 
országszerte ugy intézkedett, hogy a produk-
ció bizonyos mértékig nyáron is lehetséges 
legyen. Minden telepét kezdettől fogva ugy 

rendezi be, hogy bizonyos mennyiségű mun-
kaerő központilag nyáron is rendelkezésre 
álljon és ezáltal a termelés állandóságát és 
foj'tonosságát. biztosította. Mivel azonban igy 
is némi hézagok kedvezőlleuiil befolyásolhat-
ják az értékesítés terén eddig szerzett ösz-
szeku:térésekét,• 1911 május 1-én Budapesten 
központi telepet létesített a Szövetség, mely-
nek egyik célja a nyári hónapokban a vidé-
ken elő nem állítható sürgős rendelésekel 

cffektuálni és ezáltal a házai és külföldi cé-
gei- igényeit kielégíteni. A központi telep 
nagyfontosságú újításokat tesz a magyar 
házilpavou. A tapasztalát ugyanis azt iga-
zol la, hogy több vidék készítményei abban 
az alakban és abban az alkalmazásban, a 
melyben eddig szokásosak voltak,eladhatat-
lanok. A közpottti telep az illető vidékeket, 
népművészeti sajátossága teljes megtartása 

mellett, sőt azok kidomboritásával, oly nio-
delekhez juttatja, amelyek a kereskedelmi 
forgalomra alkalmasak és amelyekből ugy 
idehaza, mint külföldön tekintéyes mennyi-
ség adható él. 

Felelős szerkesztő Pásztor József 

Lapkiadó-tulajdonos u Délmagyarország hirlap- és 
nyomdavállalat 

Nvomtatta a Délma. jarország hírlap- és nyomda-
vállalat Szegeden, V >rona-utca 15. (Bokor-palota.) 

S o d r o n y k e r í t é s e k 

K r a m e r T e s t v é r e k 
mechanikai sodronyszövő- és fonógyárában 

Szeged, Maros-utca 24. szám alat t 
:—: jutányosán készülnek. :—: 

biciklis küldönc és 

általános megbízási 

:: vállalat, :: 

Felhívásra gyalogos és kerékpáros küldön-
cöket bocsájt rendelkezésre. Hírlapokat, reklá-
mokat és körlevoleket a leggyorsabban és 
pontosan kézbesít. A legdiszkrétebb szolgá-
::: latot teljesít. ::: 

P f T e l e fon fe lh ivásra sz ínház i 

jegyeket, vá l t és házhoz visz. 

Csomagszállítás vusuttól és vasúthoz vagy 
bárhová. — Ga r zon u r a k kö l töz te tése ! — 
Zálogházi megbízatásokat pontosan és disz-
::: kréton teljesit. ::: 

Éj je l és n appa l o lcsó, gyors és 

===== megb í zha tó k i s z o l g á l á s ! = 

Figyelmeztetés! 
Kötelességemnek tartom figyelmeztetni a 

n. b. közönséget, hogy ne adjon hitelt csekély 
árkülönbségért az annyira hirdetett vegy-
tisztitásnak, mert azok nem egyebek vizes 
mosásnál. WP 27 év óta fennálló 

píesíő- is niytiutili í m é I e p 
szakmunkája az egész Alföld előtt a legelis-
mertebb s ezen elismerést fokozott mérték-
ben óhajtom föntártani. Kérem a n. b. kö-
zönséget, ne halaszsza utolsó időre tisztítandó 
tárgyait, mert az erőltetett, gyors munka 
nem mindig kielégítő 1 — Kiváló tisztelettel 

GLŰCXilíR JÓZSEF 
gőzfesttf ós vegyt lsz t i tó i pa r te lepe 

SZEGED, Iskola-utca 27/28. (saját ház.) 
Mérséke l t á r a k ! V idék re g o n d o s a n ! 

Telefon 564. szám. 


