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Budapes t i értéktőzsde. Az előtőzsdén ma szí-
vesen fogadták, hogy a király egészségi állapota ja-
vult és aggodalomra nincs többé ok, ámde a berlini 
börze tegnapi lefolyása tartózkodásra intette a spe-
kulánsokat, akik az egész vonalon realizáltak. Zárlat 
felé a két hitelrészvény egy csekélységgel javult, a 
helyi piacon csak árengedménynyel lehetett eladni, 
a villamosvasut-részvény átmeneti gyöngülés után 
behozta árveszteségét. A készárupiac forgalma igen 
csekély volt; a kereskedelmi bankrészvényt és az 
ugrárbank-részvényt néhány koronával olcsóbban bo-
csátották áruba, a többi tartott áron kelt el. — Köt-
tetett : Osztrák hitel 673—673.75. Magyar hitel 861.25— 
862.75. Koronajáradék 92.05—92.10. Leszámitolóbank 
600.50—601.50. Jelzálogbank 503.25—504. Osztrák és 
magyar államvasút 749.75. Városi villamos 400.50— 
420. Közúti vasút 796—770.50. Hazai bank 307—708. 
Magyar bank 747.10—750. Pesti magyar kereskedelmi 
bank 3070—3978. Magyar agrárbank 517.50—518. 
Beocsini 779—752. Salgótarjáni 646—648. Magyar vil-
lamossági 461. Magyar ruggyanta 495—496. Hazai 
takaréksorsjegy 117—118.50. 

A déli tőzsde iránya barátságos volt, mert a király 
állapota változatlanul kedvező. A berlini jelentés 
szerint gyönge volt, de a hanyatlás a tegnapihoz ké-
pest csekély volt A nemzetközi, úgyszintén a helyi 
•értékek intervenciós vásárlás nyomán javultak és 
tartottan zárultak. A készárupiac forgalma csekély 
A járadék tartott. A zárlat kedvező volt — Köttetett: 
Osztrák hitel 673—673.50. Magyar hitel 862—862.50. 
Koronajáradék 92.05—92.10. Leszámitolóbank 601— 
601.50. Jelzálogbank 504—504.50. Rimamurányi vasmű 
671—671.50. Déli vasút 115.25—121.75. Városi villa-
mos vasút 402—404.50. Közúti villamosvasút 768.50— 
775.50. Magyar bank 749—751. Ruggyanta 496—497. 
Magyar villamossági 461. Kőbányai gőztéglagyár 2185. 
Ganz-féle 4025. Salgótarjáni kőszén 644—645] 

A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészvényért hol-
napra 3—4 koronát, 8 napra 6—8 koronát, január 
hónap végére 14—16 koronát. 

Bécsi börze . A mai értéktőzsdén a kötések a 
következők voltak : Osztrák hitelrészvény 673.50. Ma-
gyar hitelrészvény 860. Anglo-bank 323. Bank-
verein 558.50. Unió-bank 638.—. Lánderbank 533.50. 
Osztrák-magyar államvasút 749.50 Déli vasút 115.75. 
Rima murányi vasmű 671.—Alpesi bányarészvény 761.—. 
Török sorsjegy 261. Márka készpénzért 117 53. Ulti-
móra 117.48. 

Mit játszanak ma a színházakban: 
Magyar Királyi Operaház: Hunyadi László. 

Kezdete fél nyolc órakor. 
Nemzeti Színház: A becstelen. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Várszínház: Mint a falevelek. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Vígszínház: A szent liget. Kezdete fél nyolc 

órakor. 
Király Színház: Cigány szer elem. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Magyar Színház: A kis lord. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Fővárosi Városligeti Színház: A halhatatlan 

lump. Kezdete fél nyolc órakor. 
Uránia Színház: A vasút. Kezdete fél nyolc 

órakor. 

HttSÍKI-KÖRÚT 31. 
TELEFON 110—22. Sí. 

Minden este pont 8 órakor a kolosszális januári műsor. 

Collius and Hart ^ S r S S á k . 
Még néhány na- 1 M Ó R I T és a kis öcscse, a két 
pigprolongálva: '*IUf\ll» csodálatos embermajom 

A bankpénztáros, Belasco drámája, 
Solti, Szécsi, Sarkadi, Német Toncsi teljesen uj szólókkal. 
Uj cirkusz. A kis harang. Pesti házépités. A népszámláló. 
Hej, hej, hej! Nézlek, nézlek és még.12 legelsörangu uj attrakció. 

Szerdán, 1911 január ]/ D a u l a a következő 
4-én lép föl először l\Ornai t3eria Újdonságokban: 
Vénus a zöldben, operett. Irta Lothar Rudolf. Zenéjét Strausz O. 

A primadonna. Dörmann Féli* bohózata. 
Minden csütörtökön, vasár- és ünnepnapon két előadás. Délután 
fél négy órakor mérsékelt, este nyolc órakor rendes helyárakkal. 

s D "-.abaret, Csupa u j , nagyszerű ének- és 
A legvidámabb budapesti liely. 

uj előfizetést nyitottunk a 

A télikertben Royal-kabaret 
táncszám*. 

Kovács-kávéház, Andrássy-ut (Oktogon-tér), 
szogediek találkozóhelye. 

Szhnplon-kávéház (üzletvezető Hajdn József) 
József-körut 8. 

Boáé-kávéház, József-körut 56. 

István-király szálló, Podmanitzky-utca. Ké-
nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 

Kittncr Mihá ly éttermei Erzsébet-körut 13. 

Reményi Mihá ly , Magyar királyi zeneakadé-
miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 

Szénás! és Karáos r.-t. részletfizetésre is 
szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Andrássy-ut í. 

Dr. Fabinyi , volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8, 
gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 

és ebből az alkalomból kérjük 

tisztelt előfizetőinket arra, 
hogy az előfizetést mielőbb m e g n j i t a n i 
szíveskedjenek, hogy a l ap pontos szét-
küldése fennakadást ne szenvedjen. 

Minden ember tudja, hogy a Délinagyar-
ország ugy politikai magatartásban, mint társa-
dalmi, művészi, irodalmi ésgazdasági törekvésében 

a nemzeti irányt 
követi és csak egy célt ismer és ez az, hogy 
erős hittel és lankadatlan buzgalommal szol-
gálja a közönséget, 

a magyar nemzeti é r d e k e t 
Ezért terjedt el a Dé lmagyarország arány- • 

lag rövid idő alatt oly nagy mértékben, mink 
egyetlen vidéki lap sem. 

A Délmagyni'országot haszonnal forgatja v 
kezében a családfő, az asszony és ar« ifjnsá^j 
egyaránt. 

Közleményeit mindig a jóizlós ós a becsületes- i 
hazafiság diktálja, értesülései mindig kimeritőek : 
és szavahihetők, tartalma válogatott és terje-
delmes. Minden újságolvasó embernek a 
figyelmébe a ján l juk a 

Oélmagyarország-ot. 
1911 j anuár l-ével uj előfizetést nyitunk 

lapunkra. 

Előfizetési á rak : 

Egy hónapra 
Negyed évre . 
Fé l évre . . 
Egész évre . 

2 kor. 

O » 
12 „ 
21 „ 

nálam, hogy a Csongrádi-sugárut végétől a régi 
Ábraháar-Becsey, most Nógrádi-tanya mellett és 
a körtöltésbe a franciahegyi vámházát bekötő, 
körülbelül egy kilométer bosszú útvonal, mely 
körülbelül háromezer—háromezernégyszáz hold-
nyi érdekeltségnek képezi gazdasági útját, telje-
sen járhatóan állapotban van. A mai napon a 
jelzett utat bejárván, tapasztaltam, hogy az 
valóban járhatlan s annál inkább kiépítendő, 
mert valóban tűrhetetlen, hogy a város közelé-
ben, közvetlen a városi vámházhoz s a körtöl-
téshez vezetőleg ily ut létezzék. Ez okból ez 
ut szilárd kiépítését a tekintetes tanács sürgős 
figyelmébe ajánlom. 

x A. rókusi vízálláson terület. A szegedi 
városi közgyűlés tudvalevőleg most határozta 
el, ho>gy a rókusi tó nagy területét feltölti, azt 
parcellázza ós házhelyekül eladja. Ezzel a 
területtel átellenben, a rókusi vámház mögött, 
nyolc és fél holdnyi vizállásos terület van, 
mely ja szeged-rókusi pályaudvaron érkező 
idegeneltre, kivált nyáron, nagyon rossz benyo-
mást teoz s a megposliadt viz a közegészséget 
is veszélyezteti. A város tanácsa, mivel a viz-
állásos terület mellett elterülő dohánygyári 
telek már föl vau töltve, most komolyan fog-
lalkozik a nyolc és fél hold vizállásos hely 
feltöltésének a tesrvévol. A telek azonban nem 
a városé s azt ;előbb meg kellene vásárolni. 
Nagy János, a tulajdonos, százötvenezer koro-
nát ' kér a területérfc. Á város tanácsa mai 
üléséből bizottságot küldött ki a telek értéké-
nek hivatalos fölbecsülésóre. A bizottságnak 
Bokor Pál polgármester-helyettes az elnöke, 

tagjai pedig Turóczy Mihály «'>.', főügyész, Tólh 
Mihály dr, aljegyző és több városatya. A viz-
állásos terület a feltöltés után ng&yon értékes 
területe- lesz a városnak s azt nyilván mihamar 
hasznosít ani lehet. A folyamatba t e m ' 6 nagy-
arányú városrendezési munkák sürgetik e 
terület feltöltését s azért a hatóság sürgősen 
meg fogja szerezni a telket. 

TÖRVÉNYKEZÉS 

A D é l i m i g j s i r o r s zúg a vidék legnagyobb 
napilapja, tehát egyszersmint a legolcsóbb is, 
hogy mindenki előfizethessen rá, akit Szeged 
és a délvidék eseményei érdekelnek és a komoly, 
fejlődő, modern újságírás barátja. 

Lakóhclyvá l tozás esetén arra kérjük tisz-
tolt előfizetőinket, hogy uj címüket idejekorán 
közöljék velünk. Minden erre vonatkozó bejelen-
téshez szüksége van a kiadóhivatalnak, amely 
késedelmes küldés vagy egyéb zavarok esetén 
készséggel áll az előfizetők rendelkezésére. 

KÖZIGAZGATÁS 
x A légszcszvílágitás kiterjesztette, fejmer-

tettük a szegedi légszeszvilágitási társulatnak 

azt a tervét, mely szerint igen sok utcát, egész 

városrészeket akar gázvilági tássai ellátni. A 

város hatósága szívesen fogadta, a tervet s 

tárgyalást kezdett a gyárigaagattósággal az 

egységárak megállapítását illetőleg. Ezen a 

tárgyaláson a várost Bokgr Pál,helyettes pol-

gármester elnöklésével egy bizottság, a lég-

szeszgyárat pedig annak főmérnöke és egy 

igazgatósági tagja fogja képviselni. 

x Hir a mérnökségről . Tóth Mihály szegedi 
városi főmérnök előterjesztésben kéri a város 
tanácsát, hogy a főmérnöki hivatali helyiséget 
megfelelő bútorzattal lássa el. A tanács utasí-
totta a gazdászati hivatalt, hogy a mérnöksé-
gen cserélje ki a régi bútorokat. 

x Kisebb városi ügyek. A Madách-utcai 
iskola fölszerelése ötszázötvenkét korona pót-
kültsóget igényel. A tanács mni üléséből a pót-
költséget kiutalta. — A mérnökség előterjesztést 
tett, hogy a Fenyő- ós Markovics-utcák sarkán 
lévő fuvarmegálló beszüntethessék. A tanács 
nem szünteti be a fuvarniegállót, mert a közeli 
nagy fatelep szükségét érzi a fuvarmegállónak. 

x A körtöltés ntja. A felsővárosi vámház-

hoz és a körtöltéshez vezető ut nagyon rossz. 

Annak helyrehozatalára vonatkozólag a polgár-

mester a következő átiratot intézte a város 

tanácsához: 

A felsőfeketei gazdák nagy küldöttsége új-
ból ós már többszörösen aziránt tesz panaszt 

§ H a l á l a j i i iKin összeesküvőkre . Loic 
donból jelentik: Néhány héttel ezelőtt a tokiói 
rendőrség- összeesküvésnek jutott nyomára, 
amely a mikádó élete ellen irányult. A vizs-
gálatot a legnagyobb titokban végezték és 
negyvennél több összeesküvőt kerítettek kézre. 
A merénylet értelmi szerzője Kaetoku is-
mert nevü itó volt. Magáról a törvényszéki 
tárgyalásról a lapok egy árva szót sem kö-
zöltek, mert szigorúan meg volt tiltva, kö-
zönséget nem bocsátottak be, csak néhány 
jogász és az idegen követségek tagjai le-
hettek jelen. Kaetoku és cinkostársai töre-

ti delmesen bevallották, hogy előbb a mikádót 
f akarták megölni s azután az általános föl-

fordulásban meggyilkolták volna a miniszte-
reket is. A törvényszék egyhangúlag halálra 
ítélte mind a negyven összeesküvőt, 

§ Hrabovszky Tihamér kinevezése. A 

király Hrabovszky Tihamér szegedi ügyészt a 

VII. fizetési osztályba sorozott ügyészszé ki-

nevezte. 

§ Oginsk i herceg ekszhumálása. Péter-
várról jelentik: A törvényszék elhatározta, hogy 
•ekszhumáltatni fogja Oginski herceg holttestét, 
-aki két év előtt Drezdában meghalt. Azt hi-
szik, hogy' a herceget megmérgezték. Tudva-
levőleg Oginski milliókat hagyott hátra és az 
-azóta fölmutatott végrendeletek mind hamisít-
ványok voltak. 

NYILTTER. 
15 rovatban köttlöttekérfc nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

Köszönetnyilvánítás. 
Alólirottak leghálásabb köszönetünket fe-

jezzük ki a nyilvánosság előtt is Machanszkij 
László dr kórházi mütő-orvos urnák azért a 

• ritka ügyességgel és lelkiismeretességgel 

végzett műtétért, melylyel 70 éves aggkoru 

•édes anyánkat, Rausnitz Katalint 30 éves 

súlyos betegségétől megszabadította, az élet-

\ nek visszaadta, nekünk megmentette. Elisme-

résünkkel adózunk ugyanekkor tanúsított 

i •emberi erényeiéi**, önzetlenségeért és párat-

lan jóságáért is. 

Knusnitz Sa lamon 
óh gyermekei . 


