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nycknek ártott. Az utóbbi kiadói espzések 
azonban igen sokat javítottak mindenben. A 
paprikán is, amely Szeged határában az idén 
is elsőrendű hozamot igér. A szőlő .ió ter-
mést ígér, bár a peronoszpora és az oidium 
is erősen jelentkezik. Hódmezővásárhelyről 
szintén biztató és kielégítő jelentéseket kap-
tunk. Kistelek, Szatymaz. Király Halom, Ó- és 
Ujszentíván, Szőreg, a Tisza- és Maros-
menti községek általában reménykedő és 
megnyugtató eredményeket jelentenek. Tá-
volabbi vidékekről, mint Kiskunfélegyházáról, 
Nagykőrösről már panaszosabbak a hirek. 
Azonban az természetes is, hogv az ország 
különböző részeiben, az időjárás szeszélyei-
nek megfelelően, különbözők a terméskilátá-
sok és eredmények. Mindazáltal az országos 
jelentések nagy átlaga megnyugtató és Ínsé-
ges évről, ínséges vidékekről ezideig nem le-
het szó. 

Szegednek tehát megnyugvására szolgál-
hat, hogv a közvetlen környékből, ha a sa-
ját földje kellőkép nem elégitheti is ki. alkal-
ma lehet a szükségletét idején fedezni. És 
reméljük, hogv a gondviselés a még hátralevő 
érlelési időszakban is irgalmas lesz a ma-
gyar fö ldhöz és megadja népének mindazt, 
ami a világháború megvívásához kitartást és 
erőt nyújthat. 

Tőzsde. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Az} értéktőzsdei magánforgalomban 
ma a vezető értékek árfolyamai rohamosan 
emelkedtek. Előfordult kötések: Magyar 
Hitel 1326—21, Osztrák Hitel 902—903, Ag-
rárbank 1076—77, Fabank 938. 

— A kereskedelmi miniszter é s az ide-
genforgalom. A kereskedelmi miniszter leira-
tot intézett a városokhoz, amelyben fölkéri 
őket, hogy a városra vonatkozó idegenfor-
galmi adatokat állitsák össze és minél előbb 
juttassák el hozzá. A kormány az idegenfor-
galmat országosan akar ja szervezni és ahol 
alkalmas terület van fürdőhelyre, ott fölépí-
ti, a meglévő és elhanyagolt fürdőket pedig 
megnagyobbítja és berendezi. Egyben a mi-
niszter bekérte a szállói viszonyok, a látvá-
nyosságok, a műemlékek és egyéb nevezetes-
ségek adatait is. 
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Vasárnap 

julius 14-én. 

A Sfar-filmgyár legújabb remeke. 

flz ősember 
Fantasztikus dráma 4 részben. 

írták: Győri Ernő és Somlyó Zoltán 
A legizgalmasabb fantasztikus dráma. 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, vasárnap d. u. 
2 órától kezdve. Jegyek el őre válthatók d. u. 

3 órától, vasárnap d. u. fél 2-től kezdve. 

Kincs többé gusnmihiány. 
Rongyos és használhatatlan kerékpár 
külső gummiját vigye felújítás vegett 

varrógép kerékpár és 
gramofon raktárába. 
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Kabaré a nyári Korzóban. A fővárosi 
Apolló-kabaré néhány tagja rándult le ven-
dégszerepelni a Korzó-mozi nyári helyiségé-
ben. Lenge ínyári műsorral jöttek, Kőváry-
trófákkal és egyéb bohóságokkal. A konfe-
ranszié is Kőváry volt, a legsikerültebb ál-
Nagy Emire, mig a zenét Erdélyi Patat Leo 
szolgáltatta. Kivülök K. Takács Ili. Kovács 
Lili, meg Magyary .szerepeltek. Egy ötletes 
Szász Zoltán paródiában Kőváry brillírozott, 
de a többi zetnós és zenétlen számnak is szép 
sikere volt. Éppen most sajnálta le Rákosi 
Jenő a magyar kabarét, amely tízéves fönn-
állását jubilálja és a főrendi kri t ikus különö-
sen azt nehezményezi, hogy ez az uj zsáner 
nem in agyar. Annyi bizonyos, hogy nem ős-
magyar intézmény és nem a nyereg alatt puhí-
tották, de hogy tréfáinak cinikus keserűsége, 
sava, borsa tipikusan budapesti és mai, annyi 
tény. A tegnapi publikum például meglehető-
sen szolidaritást vállalt azokkal a sirvavigadó 
maliciákkal, 1 melyeket Kővári a háborús mi-
zériákról leadott. A legjobb vice mégis az 
volt, mikor bekonferálták, hogy (Magyary ki-
vételesen egy komoly költeményt fog előad-
ni, mer t az olyan gyönyörű, hogy muszáj 
•elmondani ós erre iMagvary nagyszerű álpá-
tosszal elszavalt egy rímekbe szedett vezér-
cikket, amelyet Balassa Emil irt. Nem Bálint, 
a költő, hanem Emil, a kabaréköltő. Olyan 
szép vezércikk volt, mintha Buza Barna i r ta 
volna. 
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Vasárnap, julius 14-én 

Willy Godlewsky és Dora Kaiser 
felléptével 

Apacsdráma 3 részben. 

És a pompás kisérő műsor. 

Előadások d. u. 3 órától kezdve. Gyermekjegyek 
csak az első előadásra érvényesek. Jegyek előre-

válthatók d. u. 2-től kezdve. 

Az ukrán állampolgárság. 
Kiev, julius 13. A Magyar Távirati Iroda 

jeleinti: A hetman elfogadta az Ukrán állam-
polgárságról szóló törvényt. A törvény nem 
engedi, hogy valaki egyidejűleg több, ál-
lam alattvalója legyen és aktiv és passziv vá-
lasztói jogot csak ukrán állampolgároknak 
ad. 

Anglia gazdasági fegyverekkel 
küzd a háború befejezéséért. 
London, julius 13. A Magyar Távirali 

Iroda jelenti: Az itteni kereskedelmi kamara 
tanácsa tegnap határozati javaslatot fogadott 
el, melyben kéri a kormányt, hogy a gazda-
sági fégyvéveiMkel a legnagyobb mértékbén él-
jen, mert ez az eszköz a legalkalmasabb a há-
ború befejezésére. 

Francia hivatalos jelentés. 
r . . 

A francia vezérkar julius 12-én ezt a n-
vatalos jelentést adta ki: 

Csapataink kibővítették előkaJadásu! ! 

Chavignytől és iFaverollestől észaikra. Tegi p 
este megszálltuk Lomgpont falut és Javage pi i-
jort. Két. rajtaütés, melyek közül az egyik 
Moutdidiertől északra, a másik a Champ; 
neban folyt le, 15 foglyot eredményezett. A 
német tüzérség a Maas balpart ján igen tevé-
keny volt. 

Németország a szövetségi szerző-
déstől függetlenül akarja rendezni 

a lengyel kérdést. 
Bécs, julius 13. Illetékes körök rámutat-

nak arra, hogy a politikai, gazdasági és ka-
tonai vonatkozású kérdések szoros össze-
függésben állanak a lengyel kérdés megoldá-
sával. Ehez a nagynéniét Kreutz Zeitung a 
következő megjegyzéseket fűzi: 

Bépsi illetékes köröknek ez a felfogása 
arra enged következtetni, hogy a monarchiá-
ban még mindig ragaszkodnak ahoz, hogy a 
német-osztrák-magyar szövetségi politikának 
kiépítését egybekössék a lengyel kérdésnek 
osztrák értelemben való megoldásával. Ez 
annyival inkább sajnálatos, mert Bécsben 
nagyon jól kell tudniok az erre illetékes té-
nyezőknek, hogy a német kormány a kérdés-
nek ilyen megoldását világosan ellenezte. A 
lengyel kérdés megoldása a keleti kérdésnek 
komplexumába tartozik, de semmi köze a 
szövetség kimélyitéséhez. Ha az osztrákok a 
lengyel kérdést! folytonosan tf szövetségi 
probléma központjába helyezik, ez a szövet-
ség további kiépítését semmi esetre se fogfa 
előmozdítani. 

A finnek támadást kezdtek 
a Murman-vasutérf. 

Bécs, julius 13. A Telegraphen Kornpag-
nie jelenti Baselből:. Pétervári távirat sze-
rint a finn gárda megkezdte a támadást a 
Marmm-vasut ellen Kandalaska irányában 
és ezidőszerint már csak öt versztnyi távol-
ságra áll ettől a helytől. 

Amerika ellenzésén 
híusult meg a lapén 

intervenció. 
Hága, julius 13. A Times tokiói levele-

zője azon panaszkodik, hogy a japánok szi-
bériai közbelépése Amerika ellenzése és Ja-
pán félelme miatt hiusult meg. 
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