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szágszerte. E hónap 'tizedike óta beborult,
esett is, de nem kiadóisan, a hőmérséklet pedig állandó borulás mellett szokatlanul süoooo
lyedt.
lA mulit őszi, hosszantartó, kedvező idő§ Az esküdtszéki tárgyalások sorrendje. járás .lehetővé tette, hogy a gazdák az ősziek
T
Hétfőn kezdődik a szegedi 'törvényszéken a alá szánt terület legnagyobb részét tényleg
májusi esküdtszéki ciklus. Érdekes, hogy ez- be is vessék, ugy, bogy az ősziekkel bevetett,
úttal csupa sajtópör kerül tárgyalásra. Az terület megközelíti a múlt gazdasági évben
esküdtszéki tárgyalások sorrendje a követ- bevetett területet. Az őszii vetéseknek azon
kező: üVLáj/us 18-án: Ács Jenő dr. nyomtat- része, amely a fagy, 'illetőleg a havazás beV;
íny utján elkövetett becsületsértés. 19-en: állta előtt kikelt, a hó alaitit szépen megerőL
'0eti Béla nyomtatvány utján elkövetett södött és jelenleg igen szép fejlődést mutat.
rágalmazás. Szionyanev.. Mladen dr. nyom- A fagy kiengedése, illetve a tavasz beállta
tatvány utján elkövetett rágalmazás. 22-én: után kikelt ősziek .azonban gyöngék maradhhwimmer Béla nyomtatvány utján elkö- tak és most is igen alacsonyak.
vetett rágalmazás. 23-án: Politzer Leó nyomA tavasziak területének talajelőkószitő
tatvány utján elkövetett rágalmazás.
munkálatai már februárban megkezdődtek,
§ Aki még a menhelyen is talál lopni a tavasziak kikelése jó volt, fejlődésük szévalót. Czeglédi Iime rovott multu napszámos pen indult, azonban megakasztotta ezt az
a v
árcsi menhelyen ellopta Hódi 'András utóbbi nagy esőhiány.
A tengeri legnagyobb része már kikeli,
uy&levan éves .aggastyán busz koronáját.
nehezítette
ós késleltette a kikelést a hesz™di aludt, betakarta magát a kábátjával,
szantartó
szárazság.
A kikelt tengerit a máfmelynek a zsebéből a züllött napszámos ki°bta a pénzt, az üreg egész hónapi keres- jusi kései fagy érte, nagyobb kárt azonban
ményét A törvényszék harmadik büntető ta- nem okozott, ímert csak a teteje fagyott meg,
fota szombaton 'hat hónapi börtönre átél © amit azonban ki fog heverni.
A burgonya szépen kelt, fejlődése erőCeglédit.
teljes volt, ugy, Ihogy a legszebb termésre
volt kilátás, a májusi fagy azonban a földfeletti részieket elfagyasztotta és félő, .hogy
a legtöbb helyen ki kell szántani, mert a sarjadzás utján keletkező u j növényrészek satnyák és ez mindig a termés rovására megy.
oooo
A kerti vetemények köziil a. bab, borsó
és tök elfagyott, a gazdák kényszerülve leszHivatalos jelentés
nek ezeket, ú j r a vetni, de eszel a mostani
a Sz
egedi termésviszonyokról
veszteségeket pótolni nem .igen lehet és 'amig
azok a piacra kerülnek, a megmaradtak igen
Gyümölcsben bő termés várhdtó. —
drágák lesznek. A paprika palántákban mintegy 30—40 százalék a, kár.
kJ aJ(!t tudósítónktól.) Bagáry
Kálmán
A jól bevetett és kezelt szőlők jól telelv á r o f . feHigyeÜő most terjesztette be a
le;es • taT1 áesához a gazdasági hivatal rész- nek ki, a rügyek a téli fagytól keveset szenJelentését a szegedi terrrJésviszoinyo'k- vedték. A tavaszi meleg napok hatása alatt
S
. A J'^entés az év elejétől ismerteti az a rügyek gyorsfiakadásnak indultak. iA hajidőjfo.
arrój
Hatását a szegedi vetésekre, miajd tásuk erőteljesek voltak és a gazdák a légbgn fo-fo10105 He, hogy az egyes vetemények- jobb reménységgel néztek az idei termés elé.
togi ,T e n termésre van killátás. A gazdia- Amikor az e hónap 3-ra és 4-re virradó éjjeli
íti j n ;- li syelö jelentését, annak közgazdasá- fagy e reményeket tönkretette. iA hatás a
itt ifofofofoságánáil fogva, egész terjedelmében másnapi meleg időben teljes rombolásában
mutatkozott, a szőlők ugy festettek, mintha
mu
U év.i bosszú ősz folytatásaként leforrázták volna őket. Az elfagyott zöld
Volt
enyhe 'íaojaras
időjárás liajtósokat le kellett vágni és most már osa'k
'oit i- '°&mber
uer hónapban
nonapoan enyne
az alvó rügyek hozhatnak vesszőt, esetleg
ail
• • Január
a á r elején azonban esakha.iT),ar hifomdu.lt az idő s az esős hideg olyan termést. Az egyes riigyekből származott
vesszők azonban gyöngék lesznek és beére"apojj . y°H» hogy ritka jelenségképen
dósü'k sem lesz tökéletes, ugy, hogy még a
sx
Matt ált
akiadatl.anul mélyen a fagypont jövő évi termés is erősen megérzi az idei kéa
k előtt ^
Hőmérő. Az erős fagyok beáld- sői fagyot. Nagyobb volt a kár a vécVelenebb
Január elején (hiaviazott, a hóréteg s fákkal be nem üttetett szőlőkben ós itt néJárom . n o m volt nagy, alig takarta két- hol száz százalékot is kitesz a kár. Felső- és
mdegertórnyira a vetéseket. A tartós nagy Alsótanyáról, Röszke és Szatymaz-kapitányját S ág a en kivül iaz elmúlt télnek másik sa- ságokból 80—ilOO százalékos károkat jelentea
k e l y 3 2 az ötven napig tartó időszak volt, nek.
A hátak í Qüupadék egyáltalán nem volt.
A gyümölcsfák dúsan virágoztak, ,meg|Ueg|n j a r ó ihiamiar eloszlott ós a vegetáció
fotá fofol- A tavasz semmiképen sem mond- termékenyitésükre nagyon kedvezett a me'°'Snek, voltuk ugyan márciusban és leg, csendes és derűs idő, ugy, hogy igen sok
^fomién zivataros esők, de április kö- virág .gyümölcsöt is fog hozni. A kései fagy
N> (.ífo.tóutós, állandó ia szárazság. lE hó- is igen kevés kárt okozott, ugy, hogy bő ter]{-foVel a nagyobb melegeket erős le- mésre van kilátás.
A mesterséges takarmányok közül a luu "ád^tfo
z 0Vi fofo a z éjszakában, ami annyira foC
j
f
o
i
t
,
cerna
szenvedett a kései fagytól, sok helyen
to fÜ]öfo fovgyJ e hónap 2-áról 3-ra a föld szit T ÍÓlött
° muiicty ú-iirui
emiatt le kellett kaszálni. A takarmányrépa
kkel „.Három oentiméterre egy és fél fok igen szép, a fagy nem teitt kárt benne.
foté^Pt
n 1 4-re U t a t o t t a hőmérő. A hősiilyedés 3A legelőket, réteket nagymértékben
megi lsius rfo (:g nagyobb mérvű volt s 6.6 fok
viselte
a
folyton
tartó
szárazság.
te? - mínuszra sülyedt. Ezek a fagyok ,fő^oloben okoztak óriása károkat orx Pályázati felhívás. A szegedi kereskedelmi és iparkamara pályázatot hirdet a
Lichtenberg Mór és felesége, néhai Lewinszky
Mária által Szeged városánál .letett alaÜ ^ e / 0 n d o s é s Unom bőrdlszmüvek készítője
pítvány 1914. évi szeptember hó 1-én esedéH Í J 1 2 '
SZEGED,
IsHOkUlítö 14. kes .160 korona segélyösszeg elnyerésére. Az
alapítványi segélyt valláskülönbségre való
szemben. — Brauswetter órással szemben.
tekintet nélkül oly szegedi illetőségű, vaSzegeden és a délvidéken hiánytgyontalan kereskedő vagy iparos kaphatja,
pótló, teljesen modern berendeaki önhibáján kdvül szegényedett el. A kiszésű böröndiizlet és műhely.
korú gyermekekkel megáldott folyamodók el—
i„- Raktáron sajátkészítésű,valamint
a
sőbbséggel
birnak a gyermektelenek fölött.
"•kiilfíni
külföldi utazócikkek és bőrdlsznie
.
g e s s é g e k . Javítások és rendelések
Ezeknek megbízható igazolását /tartalmazó
elfogadtatnak.
folyamodások az alapítólevél szerint hármas
n : 1 2 - 5 9 . .o. Telefon: 1 2 - 5 9 .
jelöléssel megbízott szegedi kereskedelmi és
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nyújtandók be legkésőbb ju-

TŐZSDÉK
A budapesti értéktőzsde.
A külföldi 'börzékről érkezett jobb jegyzések hatása alatt szilárd irányzatban indult
a mai üzlet. A kontremin ma távol tartotta
magát az üzlettől és igy a kisebb intervenciós vásárlások néhány koronás javulást
eredményezitek az értékekben. iKésőbb, miivel a bécsi »piae magatartása nem elégítette
ki az itteni spekulánsokat, nagyfokú tartózkodás volt észlelhető ós a forgalom is teljesen összezsugorodott. Az értékek közül a
Magyar Bank 564,50 koronáig emelkedett.
Utóbb azonban kereslet hiányában ugy e
papír, mint a többi forgalomba került értékek árai lemorzsolódtak.
Kötöttek: 4 százalékos koronajáradék
--.— Magyar hitel 787.50—786.50. 'Osztrák hitel 606.50—605.50. Jelzálogbank 393.65—393.
Agrárbank 593—593. Hazai Bank 273.50—
273.50. (Magyar Bank 462.75—462. Rinnamnrányi 628.75—628. Közúti 591—590.50. Városi
310—310.
A budapesti gabonatőzsde.
A mai megnyitásnál ismét a kontremin
kerekedett felül, mert a jobb vetésjelentések,
valamint a kedvezőbb időjárás igen jó hatást tettek. Ezért kisebb realizációk voltak
ismét észlelhetők, már azért is, mivel a ma
megjelenő hivatalos kimutatást kedvezőbbnek taksálják. A forgalom nyugodt mederben
folyt és az árfolyamok lassankint 18—20 filléres veszteséget szenvedtek.
Kötöttek: Buza májusra 13.86, októberre
12.20. Rozs októberre 9.82. Zab októberre 8.10.
Tengeri májusra 7.26, juliusra 7.46.
Cukorpiac.
Május 9.45, aug. 9.70, okt.-dec. 9.65, jan.máre. 9.82. Irányzat szilárd.
<«iH«inii>»niiiiimmmi9iniivniin»mn
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Városi

szinház.

DÉLUTÁN

BÖSKÉM.
Operett 3 felvonásban,
írták: Szomory Emil és Gajári István.
SZEMÉLYEK:
Rázsó Domokos, örmény tejnagykereskedő
Heltai
Böske, a leánya
Déry
Muskát György, festő
Sümegi
Muki, festő
Mihó
Bálló Vendel, tábornok
Solymosy
Elise, angol nevelőnő
Pálma
Márton gazda
Szendrö
A fia
Stella
Gitta, modell
Szebenyi
Szent Péter
Balázs
Bakaszázados
Virágháti
Amália nővér, a „Jó pásztor" zárda
főnöknője
Miklósi
ESTE ÉS HOLNAP HÉTFŐN

KIS BARÁTNŐ.
Operett. Előjáték és 2 felvonásban. Strausz Oszkártól.
SZEMÉLYEK:
Artois gróf
Fernand, fia
Barcasson ezredes
Claire, felesége
Claire, leányuk
La Granche Philim
Du val Louison
Szaturnin
Mouchon, komornyik
Dr. La Fleure

Heltai
Sümegi
Szendrö
Miklóssy
Hilbert
Szebenyi
Déry
Balálzs
Solymosi
Mihó

