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piacon a kőt hifelrészávény hanyatlott. A helyi piacon 
is lanyhán folyt a vásár. A kászárupiaco az ár nívó 
alig változott. A járadékpiac renyhe. A valuta és érc-
váltó gyönge. A sorsjegypiac tartott, fél 2 órakor — 
Kötöttek: Osztrák hiteliészvény 6649—648'50. Magyar 
hitelrészvény 716.50—717.50. Osztrák-magyar állam-
vasút 760. Jelzálogbank —.—. Rimamurányi vasmű 
részvény 686—686.50. Közúti villamos vasút 732— 
734. Városi villamosvasut-részvény 405—405.50. Hazai 
bank 403—403.50. Magyar bank 738—739.50. 

Dijbiztositís: Osztrák hitelrészvény böl holnapra 
3—4 korona, nyolc napra 6—8 korona, május hónap 
végére 14—15 korona, osztrák és magyar államvasut-
részvényböl május hónap végére 14—16 korona. 

Bécsi börze. A mai elötözsdén a kötések a 
következők voltak : Osztrák hitelrészvény 648.75. 
Magyar hitelrészvóny 817.50. Anglo-bank 324.25. Bank-
verein 544.—. Unió-bank 619.—. Landerbank 537.—. 
Osztrák-magyar államvasút 759.50. Déli vasút 111.50. 
Rimamurányi vasmű 688.—. Alpesi bányarészvény 
829.50. Török sorsjegy 251.—. Osztrák aranyjáradék 
—.—.— Márka készpénzért 117.35. Ultimóra —.—. 
Orosz járadék —.—. Skoda 629. 

A n ew j o r k i tőzsde. Petróleum 7.40, zsir 

8.40, tengeri 5.90, buza 8.74, gabona átszállí-

tása Liverpoolba l '/ i dollár, zab —.—, kávé 

10.23, liszt 3.70, cukor 3 98, ón 42.58, réz 11.70. 

Mit játszanak ma a színházakban: 
Nemzeti Szinház: A boszorkány. Kezdete fél 

nyolc órakor. 

Magyar Királyi Operaház : Szünet. 

Vígszínház: Osztrigás Miczi. Kezdete fél nyolc 
órakor. 

Magyar Színház: A vízözön. Kezdete fél 
nyolc órakor. 

Király Szinház: A szultán Kezdete fél nyolc 
órakor. 

Fővárosi Nyári Szinház: Az erdészleány. Kez-
dete fél nyolc órakor. 

Fővárosi Városligeti Szinház: Smokk család. 
Kezdete fél nyolc órakor. 

Uránia Szinház: Francia forradalom. Kez-
dete fél nyolc órakor. 

íli/SfBtl-KOBW 3'. 

M u j - a s í . 
Minden este pont 8«/« órakor: világvárosi műsor 

M I M I M A R L O U I 
a hires kabaré-diva rövid vendégjátéka. 

Ihe 4 Sisíers Rubvs Huneysuchle Gompony 
Acrobatie Ladies. komikus sportjelenet. 

Haleys Juven i l es 
husz angol csöpség. 

A. G. Hofer Sulii Hermin Májusi cirkusz 
Lóbl és I k r a ; Tavasz a hivatalban bohózatok. 

Uj tréfák, kuplék és a többi elsőrangú attrakció. 
Vasárnap, május 7-én délután 2'/s órakor mérsé-
kelt helyáru nagy családi előadás MIMI MARLOW 

és az összes attrakciók felléptével. 

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

Sz imp lon-kávékás (üzletvezető Hajdú József) 
József-kőrut 8. 

Bodó-kávéház , József-kőrut 56. 

I s tván-kirá ly szá l ló , Podmanitzky-utca. Ké-
nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 

K i t tner Mihá ly éttermei Erzsébet-körut 13. 

Remény i M ihá ly , Magyar királyi zeneakadé-
miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 

n , Fnb inv i , volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8. 
gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 

Ssénás i és Ka rdos r.-t. részletfizetésre is 
szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Andrássy-ut 1. 

Neményiné ligSUSfígSR 
Fogmt t t e rme Kossuth L.-sugárut 4. 

Készít mindenféle fogtechnikai munkát kaucsukban 
és aranyban. Állami és közigazgatási hivatalnokok-

nak részletfizetésre Is. 

UZLETflTHELYEZESl 

S , | RAKTÁRAMAT 
május hó f o i y a . r a s a e ^ M ^ s - ü - í 

mán uj Keleti-

palotába (Kis-u.) 

helyezem át. = nelyezem at. 

DÉRY EDE SZEGED 
Addig a raktáron levő áru-
kat gyári áron kiárusítom. 

KÖZIGAZGATÁS 
A fogadalmi templom. 

— A jövfi öszszel megkezdik az építést. — 

(Saját tudósítónktól.) A fogadalmi templom-

bizottság Gaál Endre dr elnőklésével vasárnap 

délelőtt ülést tartott. Az ülésen az elnökön 

•kivül Végman Ferenc, Egresi Péter, Ivánkovics 

Sándor dr, Sáry János, Stahl József, Janár 

Géza, Bene Károly, Thuróczy Mihály dr, Cser-

novics Agenor, Kovács János dr, Tömörkény 

István, Zombory Antal, Koczor János, Taschler 

Endre, T6th Mihály vettek részt, a jegyző-

könyvet Bárdoss Béla vezette. 

Gaál Endre dr ismertette a közgyűlésnek 

azt a határozatát, hogy a 3.300,000 koronás 

költségvetést a szegedi viszonyokhoz képest 

a mérnöki hivatalnak át kell dolgoznia. A mér-

nöki hivatal eleget is tett ennek az utasítás-

nak és beterjesztette az uj költségvetést, 

amely szerint 2.520,000 koronába kerül az ere-

deti terv keresztülvitele. Kéri a tanácsos a bi-

zottság tagjait, hogy észrevételeiket tegyék 

meg. 

Jászai Géza apátplébános szükségesnek és 

helyénvalónak találja az eredeti terv kivitelét 

és kéri a bizottságot, hogy azt fogadja el, 

természetesen a mérnöki hivatal költségvetése 

alapján. 

Kovács János azt kérdezi, hogy a magyarság 

harmóniája megvan-e a kupola és templombol-

tozat között. 

Tóth Mihály főmérnök megnyugtató felelete 

Zombory Antal a költségek redukálása ellen 

beszél és mivel figyelemmel van a belső beren-

dezésre is, inkább a redukált tervet fogadja el. 

Mindenesetre reális kivitelt és tervezetet 

kiván. 

Sáry János azt mondja, hogy mivel már eb-

ben a kérdésben a közgyűlés döntött Zombory, 

indítványa idejét multa. 

Tóth Mihály főmérnök kijelenti, hogy a költ-

ségek reálisak, mert azokat a szegedi nagyvál-

lalkozók és Schulek Frigyes megbízottjának be-

vonásával állapították meg. 

A tervező tiszteletdijáról beszéltek még és 

mivel azt illetőleg kételyek merültek föl, a 

kérdést közgyűlés elé viszik. . 

A bizottság ezután az eredeti terveket fo-

gadta el és elhatározta, hogy annak elfogadá-

sát javasolja a közgyűlésnek, egyben indítvá-

nyozni fogja azt is, hogy a templom építését 

1912 őszén kezdjék meg. 

Az ülés végén Jászai Géza apátplébános meg-

sürgette a belvárosi templom és kápolna minél 

előbb való rendbehozatalát, mire elnök az ülést 

berekesztette. 

x A vizmütelep h i bá i . A városi vizmütelep 
többrendbeli javítási munkát igényel. A mér-
nökség be is terjesztette az arra vonatkozó 
költségvetést és terveket, de a tanács ugy ha-
tározott, hogy Balogh Károly tanácsost meg-
bízta a vizmütelep megvizsgálásával, hogy tény-
leg szükség van-e oly javításokra. 

x A hétmi l l iós kölcsön. A városi tanács 

értesítette a Pesti Magyar Kereskedelmi Ban-

kot, hogy a közgyűlés elfogadta a hétmilliós 

kölcsönre vonatkozó ajánlatát. A bank arra 

kérte most a tanácsot, hogy a közgyűlés 

jegyzőkönyve kivonatát, a szerződést és a tör-

lesztési tervet küldje meg, hogy a kölcsönt 

minél előbb lebonyolíthassák. 

ügyvédi irodáját 
a Feketesas-utcai 

uj U/agner-palotába 
(jobb szárny I. e.) 

helyezte át . 

\ lovászi uri divat 
összes különlegességei dus vá-

:-: lasztékban megérkeztek. :-: 

E é 
uri divatözlete 

KELEMEX-U. 7. SZÁM. 

SEHOL OLCSOBBHN 
meg nem szerezhetők a legkitűnőbb kerék-
párok, varrógépek és a vi lághírű „Pa thé " 
t anélküli beszélőgépek 6—8—10 koronás 

Szántó Sándor 
= S Z E G E D , = 

Tisza Lajos-Körut 38. sióm. 

(s laUgiralókkxl siemben.) 

Nagy jav í tóműhe ly ! ! 

£ 
£ 

£ 
£ 

S 

M á j u s h ó b a n 
nyílik meg : 

FÜSTÖS ÉS VARGA 
e lőnyomd a, női 
kézimunka és rö-
:: vidáru üzlete :: 

nl 

Kárász-utca IA. sz. alatt 

(Ungár- és Mayer-palota.) . £ 


