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R szegedi terméskilátásoké 
(Saját tmiósitónktól.) Völgyesy János 

városi gazdász; a földművelési minisztérium 
szegedi gazdasági tudósítója most küldte el 
á miniszterhez a várható terméseredmények-
ről szóló jelentését. A jelentés szerint a 
hosszú ideig tartó esőhiány következtében 
minden téren csak féltermés várható. ki\éve 
a szöUőb amely a legszebb eredményeket 
Ígéri. A jeientésbol közöljük a következő 
részieteket: 

— A homokterületen, ugy az Alsó, mint 
a Feisőt'anyán a rozstermés kielégítő lesz, 
bár ma nem olyan szép, mint aminőnek 
mutatkozott. Ennek oka az, hogv az eső-
hiány következtében a sarjú rozsok nem 
fejlődhettek, kalászt nem hoztak és igy a 
táblák ritkák. Most szépen érnek a kalá-
szok, ugy, hogy a jövő hét vé&e felé minden 
valószínűség szerint meg lehet kezdeni az 
árulásokat. 

A tavasziak, különösen a kései zab, 
árpa és kukorica nem jó. Az esohiánv miatt 
a szár rövidre maradt, a kalászok már ki-
bontottak, de azokon is meglátszik az esö-
hiány: fejletlenek. 

A tengeri ugyancsak az esőhiánv miatt 
teljesen lemaradt. Sok helyütt nagy károkat 
okoztak még a kukoricáiban a túlságos mér-
tékben elszaporodott varjak. Egyes helyeken 
a kárt alig lehet pótolni. Kölessel és muhar-
ral kísérleteznek, miután kukorica-vetőmag 
nincsen. 

A város környékén, általában a fekete-
földeken levő buzavetések szintén az eső-
hiányt sinylik. A kalászokon sok a rozsda 

és nem kielégítő módon fejlettek. 
A tavasziak, úgymint: a zab. árpa és 

kukorica fejlődése a szárazság következté-
ben szintén erősen lemaradt. A kalász alig 
arasznyi száron hámi ott ki, ügy, hogv az 
idén az aratás után szalmahiány lesz. vi-
szont a cséplési eredmény sem lesz kielé-
gítő, mert a szemek apróbbak és senyvedtek. 
Általában katasztrális holdánkint búzáiban 
4—5 tnétermázsánál nagyobb termésre nincs 
kilátás; zabban és árpában ehhez hasonlóan 
féltermés lesz. A tengeri hozama ma még 
bizonytalan. 

A burgonyatermés szintén rosszul áll, 
mert az esőhiány miatt a gumókiópződés le-
marad', fejlődésében megakadt. 

A paprika-palánták kiültetését a hét 
elején befejezték. Nagy mennyiségben ős 
sokkal nagyobb területen foglalkoznak pap-
rika-termeléssel, mint tavaly, azonban a2 
esőhiány és a nagy forróság a palánták 
nagy részét kiégette, ugy, hogy a pótlás 
nehezen megy s a rosszul fejlett palánták 
egyáltalán nem fogamzanak. 

A szöllő az egész határban kitűnően áll, 
mert csak egyedül a szöllőnek kedvezett az 
időjárás. A jól kezelt szöllőkben csaknem 
(mindenütt óriási termés mutatkozik. A me-
leg időben a peronoszpora nem lépett föl. 

A gyümölcsfélék közül barackban kis 
teimés - várható. Hasonlóképpen kevés lesz 
a cseresznye- és a 'meggytermés. Szilva, 
körte és alma egyes helyeken, ahol a fák 
termése turnus, szerint történik, több lesz, 
mint rendesen. 
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Német repülők sikeres támadása 
London ellen. 

Ellanyhult az ellenség nyugati offenzívája. — 
BERLIN, junius 14. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-

csoportja: A tüzérségi harc ugy Flandriá-

ban, mint az Artoisban csak egyes szaka-

szokon volt erős, Yperníől keletre aknákat 

robbantottunk fel, amelyek az angol állá-

sokban, pusztításokat Okozták; a Botiver-

töl délre kisebb előtéri harcokra került a 

sor. A helyzet változatlan maradt. 

A német trónörökös hadcsoportja: 

VauxaliIonnál, Solssonstó! északikeletre a 

franciák több órai tüzelés után támadtak. 

Visszavertük őket. A tüzérségi tevékeny-

ség egyébként többnyire csekély maradt. 

Albert wiirttembergl herceg hadcso-

portja: Lényeges esemény nem történt. 

Nagy repülőgépeink egyik raja tegnap 

délben elérte Londont. Az erődítés felett 

bombákat dobott le és kedvező látási viszo-

nyok mellett jő találati eredményt figyelt 

meg. Az erös védctüzelés és több légiharc 

ellenére, amelyekben egy angol repülő a 

Themsé felett lezuhant, valamennyi repülő 

sértetlenül visszatért. 

LUDENDORFF, első föszállásmester, 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

Angol Jelentések a német légitámadás óriási 
hatásáról. 

LONDON, junius 14. (Reuter-jelentés.) 

A London ellen intézett légi támadás al-

kalmával hivatalos megállapítás szerint 25 

férfi, 16 nö és 26 gyermek vesztette életét; 

223 férfi, 122 nő és 94 gyermek megsebe-

sült. 

Egy további hivatalos jelentés a légi-

támadásról ezt mondja: Az első bombák 

délelőtt fél tizenkettőkor zuhantak le Lon-

don egyik keleti külső kerületében. Qyors 

egymásutánban zuhant le ezután több bom-

ba a város keleti részének különböző ke-

rületeiben. Egy bomba egy a pályaudvarba 

befutó vonatra esett, amely alkalommal 

tizenheten meghaltak és tizenhatan meg-

sebesültek. Egy másik bomba egy iskolára 

zuhant, amelynek tanulói közül többen éle-

im - , - *£• v!**t'tKeHf! ötvené'! nra"-

sebes ültek. A robbanások következtében 

számos raktár megrongálódott és több 

helyen tüz támadt. A támadás tartama kö-

rülbelül 15 perc volt. 

LONDON, junius 14. Az alsóházban 

Bonar Law a kormány nevében a követ-

kezőkét mondta a London elten intézett 

bombát ámadásról: 

— Nord Foreiand táján 12—15 ellen-

séges repülőgép indult meg Anglia ellen. 

A repülőgépék Essexen át egyenesen Lon-

don felé repültek. Délelőtt féltlzenlkettőkor 

hulltak az első bombák London keleti kül-

területeiben. 13 bomba esett a Cytíre. A 

védőágyuk nyomban megkezdték a tüze-

lést. Egyidejűleg nagyszámú repülőgépünk 

indult az ellenséges repülők üldözésére. — 

Nagy saiVátaitomro kelt feSewKwemt, hogv 

London keleti részének egyik iskolájában 

egy lezuhanó bomba tíz gyermeket megölt 

és negyvenötöt megsebesített. Eddigi be-

érkezett jelentések szerint egy ellenséges 

repülőgépet lelőttünk. 

LONDON, junius 14. A király ma dél-, 

után a Citybe ment, onnan a város keleti 

kerületeibe, hogy a német légitámadás által 

megrongált helyeket meglátogassa. 

Tüzérségi harc az olasz 
fronton 

BUDAPEST, junius 14. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) A Hétközség 

fensSkjáin tegnap csak tüzérségi harc volt. 

Egyébként nincs jelenteni való. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Az orosz repülők 
tevékenysége 

BERLIN, junius 14. A nagy főhadi-

szállás jelenti: Keleti harctér: A harci te-

vékenység a szokott határok közt maradt. 

Az croiz repülök az utóbbi Időben is-

mét tevékenyebbek lettek. Több ízben elő-

nyomultak vonalaink felett. Junius kezdete 

óta ötöt lelőttünk. Tuckum bombázását teg-

nap Schlock elleni repülötámadásslal torol-

tuk meg. 

Macedón arcvonal: Lényeges esemény 

nem történt. 

LUDENDORFF, eisö föszállásmester. 

(Közli a miniszterelnöki sajtóosztály.) 

BUDAPEST, junius 14. (Közli a mi-

niszterelnöki sajtóosztály.) Keleti és dél-

keleti harctér: Nincs lényeges esemény. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Az olasz kormány 
lemondott. 

Zürich, junius 13. Az olasz kormány 

válságos helyzetbe jutott. Boselli olasz 'mi-

niszterelnök tegnap_minisztertanácsot liivott 

össze, amelyen a kabinet valamennyi tagja 

megijelent. A minisztertanácson megbeszél-

ték a politikai helyzetet és arra a megálla-

podásra jutottak, hogy a kormánynak le 

kell mondania. A minisztertanácson a kor-

mány elhatározta, hogy testületileg lemond. 

Az olasz válságnak két, egymással 

szemben álló áramlat összecsapása az oka: 

az az örvény sodorta el az olasz kormányt, 

amely a háboruval szemben a legnagyobb 

nemzeti igényeket támasztó intervencionis-

ták és a mérsékeltebb igényű Sonnino-pár-

tiak összecsapásából keletkezett. Mert mig 

Sotinipo a „szent önzés" elvéhez ragaszkod-

va és Olaszország erejét szeim előtt tartva 

ragaszkodott ,a nemzeti célok eléréséhez, 

addig az úgynevezett „iníervencionisták" 

azt követelik, hogy Olaszország minden 

fentartás nélkül tegye magáévá az antant, 

•hadicéljait. 

Köztársasági mozgalom Olasz-
országban. 

Genf, junius 14. Olaszországban a tize-

dik isonzói csata óta erősen növekszik a 

hajlandóság a mostani államforma gyöke-

res megváltoztatására. Nerfcsak az ipari 

városokban, hanem a vidéken js terjed a 

köztársasági szellem. A forradalmi olaszj 
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