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1, I U R J I M 
MAGYAR TUDOM. SZÍNHÁZ 

Vasárnap 

/ • 

CER. W. STEIN és LUDWIG HELLER 
drámája nyomán 3 felvonásban. 

A Deutsehes Biográf film-

gyár felvétele, a legjobb ber-

iini szinészek előadásában. 

TVV 
Előadások hétköznapokon d.n. 5, este 
7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától folyt. 

Vasárnap 

Két s i á g e r l 

Zola világhírű drámája 4 részben. 

Dán szinészek! 

A tiszttartó fia. 
Dráma két felvonásban. 

Előadások hétköznapokon fél 6, ne-
gyed 8 és 9 órakor, vasárnap 2 órától. 

APOLL 
MDZGÓSZ9NHÁZ 

Vasárnap 

Dráma 3 felvonásban. 

Gaumont felvétel! 
Francia szinészek 1 

m Előadások szombaton fél 7, vasárnap 
2 órától folytatólag. m 

A ssegedi szüret* 
(Saját tudósítónktól.) A szüret sóik he-

lyen már véget ért, sok helyen még folyik 
és elenyészően kevés vidéken kezdik csak 
•október 20-ika után. Az országos termés 
mennyiségét természetesen még nem lehet 
pontosan megállapítani, de annyi már most 
is konstatálható, hogy bár többnyire jobb a 
tavalyinál, mégis igen kevés kivétellel a kö-
zepesen alul maracl. A minőségnek a szep-
temberi és októberi szép, száraz, többnyire 
meleg időjárás sokat használt. A szőlő szé-
pen beérett, cukortartalma jól kifejlődhetett, 
aminek folytán az idén a bor majdnem min-
denhol jobb lesz, mint a mult évben. Külö-
nösen áll ez a jól gondozott uradalmi sző-
lőkre, amelyek nem csak mennyiségileg ad-
tak jobb termést a többé-ikevésbbé elhanya-
golt parasztszőlőknél, hanem mustjuk cukor-
tartalma is 1—2, sőt némely helyen 4 száza-
lékkal is nagyobb. 

A bőrke,reskedelem még mindig igen 
/csöndes. Történnek ugyan már vásárlások, 
de csak szórványosan, ugy, ihogy az árak 
még most, a szüret után sem tudtak kiala-
kulni. Az nagyon valószínű, hogy az idén, 
legalább november közepéig, a bor igen ol-
csó lesz. A rossz pénzviszonyok a kereskedő-
ket tartózkodásra késztik, a termelők pedig 
többnyire rá vannak utalva, hogy termésü-
kön minél előbb túladjanak és azért nagy 
árengedményekre hajlandók. 

Szegeden a szüret jóval inkább sikerült, 
mint ahogy elvárni lehetett. Amit egész nyá-
ron és még szeptember elején sem remélhet-
tek a bortermelők, az szerencsésen bekövet-
kezett. A szeptember havi időjárás és a mai 
napig október is, a szőlő érésére remek volt, 
száraz és néhány napot kivéve, meleg, de 
tiz napig kánikulai meleg is volt, 32 fok C. 
árnyékban. Ez a remek idő igen sokat pó-
tolt, amit az egész nyári rossz, esős, hideg 
idő a szőlőkön elrontott. A rosszul permete-
zett és nem porozott szőlőikben persze a 
peronoszpóra iszonyú pusztítást végzett és 
egyes helyeken a moly is pusztított és a 
'megtámadott fürtök elrothadtak/. Az ilyen 
hibásan kezelt szőlőkön persze semmiféle 
idő nem segíthetett, a termés menthetetlenül 
elpusztult. A jól kezelt szőlőben a Hermés 
jóközép, részint középen felüli. A 'minőség 
az utóbbi hetekben sokat javult és akik a 
szürettel nem siették, hanem még ezt a re-
mek októberi időt is kihasználják, ha nem is 
elsőrangú minőséget, de jó, egészséges bort 
szűrhetnek le. A cukortartalom 17—18 szá-
zalék, kivételesen 19—20 százalék is. Kadar-
kában is találni 19 százalék cukrot. , 

A szüret a mult héten vette kezdetét, 
de a legtöbb termelő csak ezen a héten kezd-
te a szüretet, mert az idő száraz, nappal me-
leg és éjjel is enyhe. A must és borvétel'ben 
olyan csendesség uralkodik, ami 25 év óta 
elő nem fordult. Kisgazdák olcsón túladnak 
a termésükön 26—30 koronáért hektolite-
renként. Uradalmi szőlők termése 36—40 
koronáért is elkelt. 

Az idei minőség sokkal jobb a tavalyi-
nál, mert a cukortartalom 3—4 fokkal ma-
gasabb, de ami a fő, a savtartalom is 3—4 
pr. miillevel alacsonyabb. 

x Kedvetlen a tőzáde. Budapestről je-
lenti tudósítóink: Az értékpiacon most már 
eszkomiptálják azt a reményit, hogy Szerbiá-
val ezúttal sem keniil kenyértörésre a dolog. 
A küllföldii jelentések ma sem serkentették 
nagyobb tevékenységre a piacot, mert a ja-
vult newyorkii és. a berlini jelentést parali-
zálta a párisi és a londoni tőzsde kedvezőtlen 
magatartása. Ma a kulisz, szombat lévén, fe-
dezés céljából felvette a piacra került árut s 
ezért megakadályozta a tegnapi áresés foly-
tatódását. A határidő-piacon az árnivó alig 
változott, az irányzat zárlatig tartózkodó 
volt. A készárupiac forgalmasabb értékei 
csak némi árengedménnyel voltak elhelyez-
hetők. A .magyar kincstári utalványok köny-
nyü elhelyezése a járadékipiaeon visszatük-
röződött, de mivel az árukínálat ma sem 

D e o i k ó s 
(nikotinmente-
sitett) dc . .tyt, 
szivart, ciga-

rettát, ált. jövedéki és különlegességi 
gyártmányokat árusit a DENIKÓ részv.-
társ. főraktára Szeged, Kigyó-u. 6. sz. 

(Fried-féle ház) 

• • • • 
kalap- éáud -d iva í raktára 

SZEGED, 
ftiatizáü-fér. 

• • • • 

Fekete, szines kemény és 
puha kalapok, Habig, Bor-
zalinó legnagyobb válazs-
tékban. Ingek, nyakkendők, 
esőernyők botok, gallérok, 
kézelők a legdivatosabb 
kivitelben kaphatók. — Ja-
vítások jutányosán eszkö-

zöltetnek. 

w O C f á S 

Az általam készített -
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
tel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek tódégtt* Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készítek. 

HARTA ÁGOSTON fogtechnikus 
Kígyó-utca \. sz. S28QED. 

folyósítását megkezdettük. 

1 évtől 35 évig terjedő elő-

nyös törlesztéses kölcsön eket 

folyósítunk. — Megbízásokat 

k i z á r ó l a g földbirtokokra 

fogadunk el. 

Szegedi/Általános Bank 
Rudolf-tér 5. szám. :: 


