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Tuniszi képek, gyönyörű helyszíni fölvétel, 
Kozákgyakorlatok, lovassági bravúrok, Házassági 
mizériák, kacagtató mókák, még a humoros 
Kecsege ur szolga. 

— L e g s z e b b férf i- , női- és gyermek-

feliérnemüek (saját készítésű), úgyszintén 

legjobb vásznak, chiffonok, asztalnemüek, 

törülközők, zsebkendők, k e z t y ü k , har i s-

n y á k , legnagyobb választékban gyöngy, bőr 

és hímzett k é z i t á s k á k (ridikülök) legol-

csóbb szabott árban S o ó s L a j o s menyasz-

szonyi kelengyék áruházában, Oroszlán-u. 14., 

Iskola-u. 11. 

Mí lesz a locsolással? 
— Örökké tanulmányoznak. — 

(Saját tudósitőnktól.jJAegirts, a Délmagyar-
ország, hogy Faragó Ödön dr, tiszti főorvos 
előterjesztést tett a tanácsnak, amelyben arra 
kérte azt, hogy az utcákat ne a vízvezeték 
vizéből, hanem a Tiszából locsolják. A tanács 
tárgyalta is az életrevaló előterjesztést, azon-
ban határozatot nem hozott, hanem meg-
bizta a mérnökséget a tanulmányozással. A 
mérnökség hozzá is fogott a kérdés tanul-
mányozásához, készitett is tervet, más is 
készített tervet, sokféle megoldásról beszél-
nek, a kérdés azonban ugy áll, hogy mahol-
nap nem lesz viz Szegeden. Már ma is nagy 
a vízhiány. A vízvezetéki vizet locsolásra 
használják, a polgárság pedig fizeti a csöppet 
sem kevés vizdijat és mindezért nem tud 
vizet kapni. Pazarlással vádolják a szegedie-
ket, azt mondják, hogy pocsékolják az ivó-
vizet ós voltaképen ugy áll a dolog, hogy 
nincs viz, amit el lehetne pazarolni. 

Hétfőn megint foglalkozott a tanács a kér-

déssel. Határozatot persze okkor sem hoztak. 

Megint tanulmányozni fogják a kérdést. Ez a 

tanulmányozás persze el fog tartani addig, amig 

vége lesz a nyárnak és amikor már megszűnik 

a vízhiány. Akkor nem fognak már panasz-

kodni és egy évig szüneteltetik a kérdést, ak-

kor pedig újra hozzáfognak a tanulmányo-

záshoz. 

A hétfői tanácsülésen egyébként előterjesz-

tették a mérnökség véleményét. A mérnökség 

azt tartja, hogy lehetetlenség az utcákat a 

Tisza vizéből locsolni. Az a véleménye, hogy 

nagyobb apadás esetén, amely a nyáron min-

dig bekövetkezik, szivattyúzással csak költsé-

gesen és fáradságosan lehetne a locsolásra való 

vizet szerezni a Tiszából. De költségesnek 

tartja a mérnökség a régi tiszai vízvezeték 

helyreállítását is. Hogy tehát vízhiány ne áll-

jon be s az utcákat is lehessen locsoltatni, azt 

ajánlotta a tanácsnak, vásároljon vizet az ál-

lamvasuti üzletvezetőségtöl köbméterenkint 

tizenhat-tizennyolc fillérért. A vasútnak ugyanis 

van szivattyútelepe és szivattyúzással a bánom-

kei t-sori és az Erzsébet-rakparti három ártézi 

kifolyóból lehet locsolóvizet szerezni, a lajtok 

töltéséhez megfelelő készülékek beszerzésével. 

Ezek a berendezések kilencszázhatvan koro-

nába kerülnek. 

Koceor János tanácsnok ezzel szemben azt 

indítványozta, hogy a magánártózi kutak föl-

használatlanul elfolyó vizét használják föl lo-

csolásra. Ilyen magánártézi kut van a Szabad-

ság-téren kettő, van aztán a Petőfi-sugáruton, 

a Mahrer-raalomban, a Milkó-fóle és aWinkler-

féle fűrésztelepen. A legutóbbi háromezernél 

több hektolitert szolgáltat naponkint, amiből 

csak száz hektolitert használnak föl. Koczor 

János tanácsosnak az a véleménye, hogy ideig-

lenesen is ne a vasúttól vegyenek vizet, hanem 

ezeknek az ártézi kutaknak a fölösleges vizét 

használják locsolásra. 

Végül ugy döntött a tanács, hogy átir a Máv 

üzletvezetőségnek, amelytől megkérdezi, milyen 

föltételek mellett lehetne a szivattyútelep vizét 

fölhasználni. Megbízta a tanács a mérnökséget 

azzal is, hogy tegyen olyan irányban is előter-

jesztést, hogy miképen lehetne a Tisza vizét 

fölhasználni a locsolásra. 

Mindenesetre sokkal jobb volna, ha nem ta-

nulmányoznák olyan sokáig a kérdést, hanem 

ahelyett inkább tennének valamit a polgárság 

érdekében és végre valahára ugy intézkedné-

nek, hogy az ivóvizet ne használják locsolásra 

és fenyegesse Szegedet örökké vizhiány. 

Ma kedden, május 23-án 

M Ű S O R : 
1. Tuniszi képek, gyönyörű természeti fel-

vétel. 

2. Házassági mizériák, kacagtató mókák . 

3. Éjjeli pillangó, főszereplő Asta Nielsen. 

4. Kozákgyakorlatok, lovassági bravúrok. 

4. Kecsege ur szolga, humoros. 

RezfíefQ de 7 és 9 árfiluir. Ai Urüüielolsfossto 872 

Felelős szerkesztő Pásztor József 

Lapkiadó-tulajdonos a Délmagyarország hirlap- és 
nyomdavállalat 

Nyomtatta a Délmagyarország hírlap- és nyomda-
vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.) 

TŐZSDE 
Bndapcstl {fabonatőzsde. A határ időpiacon 

kisssé szilárdabb volt az irány, mert több helyen 
hir szerint, csekélyebb kárt tett a hideg időjárás. 
Fölmondás búzából 19,000, tengeriből 29.000, zabból 
8000 min. Fáikét órakor a következők voltak a záré-
árfolyamok: buza májusra 12.18—12.19, buza októ-
berre 11.34—11.35, rozs októberre 9.44—9.45, ten-
geri májusra 6.39—6.40, tengeri juliusra 6.54—6.55, 
zab októberre 7.71—7.72. 

A késsáruvásdron 5 fillérrel csökkent ár mellett 
11 000 mm. volt a buza forgalom. A rozs 10 fillérrel 
drágább, a többi cikk változatlan. 

Budapest i értéktőzsde. Május 22. A mai 
előtözsde megnyitása lanyha volt, mert a király be-
tegségéről közölt hir és a párisi minisztérium katasz-
trófája annál is inkább buzdította a spekulánsokat 
arra, hogy ángázsmánjukat realizálják, mert azultomó 
a küszöbön van és a bécsi piac most is renyhe ma-
gatartást tanusit. A nemzetpiac értékei többszöri 
ingadozás utáu a mult hetinél 1—2 koronával olcsób-
csóbban zárulsak. A helyi piacon is jóval olcsóbban 
kínálták eleintén az értékeket, később az üzlet nyu-
godtabb mederbe tért és az árveszteség javarésze 
ismét megtérült. A készárupiacon az újlaki részvényt 
10—15 korouával olcsóbban kínálták, mert a szom-
bati tüzkatasztráfa miatt az üzem a téglagyárban 
hosszú időre szünetel. A többi értékek tartott áron 
cserélt gazdát. A zárlat tartott, de ssöndes. — Kötöt-
tek: Osztrák hitelrészvény 640.50—639.50. Magyar 
hitelrészvény 812—809. Osztrák és magyar államvasút 
részvény 750.50—749.25. Jelzálogbank 474.50—475. 
Leszámitolóbank részvény 558—560. Rimamurányi 
vasmű részvény 675—673.50. Közúti vasút 753—750. 
Városi villamos részvény 398.50—398. Magyar bank 
735—740. Agrárbank 511—513. Angló bank 321.50. 
Aszfalt 67—62. Általános kőszénbánya részvény 734— 
736.50. Újlaki téglagyár 400—410. Magyar villamos 
473.50. Vasúti forgalmi 466. Fiumei rizs 38.30—38.50, 

A déli tőzsde iránya az olcsóbb berlini jelentés-
sel kapcsolatosan eleinte gyönge volt. A nemzetközi 
piac értékei utóbb kissé javultak, úgyszintén a helyi 
piacon is javulás állott be, mert a délelőtti hireket 
megcáfolták. A készárupiac értékei szilárdabb áron 
zárultak. A járadékpiacon alig volt változás. A valuta 
és ércváltó változatlan. A zárlat kedvezőbb. A sors-
jegypiacon nem volt kötés. — Kötöttek: Osztrák 
hitelrészvény 639 50—640.—. Magyar hitel 809— 
810.—. Osztrák és magyar államvasút 749.—. Jel-
zálogbank 475—473.. Leszámitoió-bank 560—561. 
Rimamurányi 672—670. Közúti vasút 753.25— 
751.—, Városi villamos vasut-részvény 398.-397.—. 
Hazai bank 302.50—301.50. Magyar bank 738.50— 
737. Aszfalt 66—70. Altalános kőszénbánya 732—735. 
Salgótarjáni 656—652. Újlaki téglagyár 409—415. 
Vasúti forgalmi 464. 

Dijbiztositás: Osztrák hitelrészvényböl holnapra 
3—4 korona, nyolc napra 6—8 [korona, junius hónap 
végére 14—16 korona, osztrák és magyar államvasut-
részvényből junius hónap végére 14—18 korona. 

Bécal börze. A mai előtőzsdén a kötések a 
következők voltak : Osztrák hitelrészvény 639.50. 
Magyar hitelrészvény 809.50. Anglo-bank 322.75. Bank-
verein 541.75. Unió-bank 610.50. Landerbank 539.50. 
Osztrák-magyar államvasút 748.—. Déli vasút 108.—. 
Rimamurányi vasmű | 672.50. Alpesi bányarészvény 
812.—. Török sorsjegy —.—. Osztrák aranyjáradék 
—.— Márka készpénzért 117.35. Ultimóra 117 40. 
Orosz járadék 104 05. Skoda 587.— 

ÖZiGAZGATÁS 
x Város i f ö l dmunkák . A szegedi városi 

föltöltési munkákat a tanács a mérnöki hivatal 

előterjesztésére Savanya Illésnek adta ki, aki 

köbméterenkint egy korona negyven fillérért 

vállalta el a munkát. 

x Csa to rnáka t épí tenek. A főgimnázium-

ban, belvárosi leányiskolában ős a Tukacs-félo 

házban 610 korona költsőggol levezető csator-

nát építenek. 

I U D R P E S T ! U T M U T A T Ó 

Mit játszanak ma a színházakban: 

Nemzeti Színház: Antonius és Kleoputr. Kez-
dete fél nyolc órakor. 

Magyar Királyi Operaház : Windsori vignSk. 
Kezdete fél nyolc órakor. 

Vígszínház: Ein Walzertraum. Kezdete fél 
nyolc órakor. 

Magyar Színház: Sárga liliom. Kezdete fél 
nyolc órakor. 

Király Színház: A szultán. Kezdete fél nyolc 
órakor. 

Fővárosi Nyári Színház: Boccaccio. Kezdete 
fél nyolc órakor. 

Fővárosi Városligeti Színház: Osztrigás Mtczi 
Kezdete fél nyolc órakor. 

Uránia Színház: Az oberamergani passió 
játékok. Kezdete este nyolc órakor. 

M l i l - H I l tflZSföfí-KÖfillí 31 
i f l f fön i io-o 

Minden este pont 81/, órakor: világvárosi műsor 

MARL0W 
a hires kabaré-diva rövid vendégjátéka. 

Ilié 4 Mm IMys Hunevsuckle Camponv 
Acrobatie Ladies. komikus sportjelenet. 

H a l e y s J u v e o i l e s 
husz angol csöpság. 

A. í HÉr Solti Hermin Májusi círhusz 
L ó b l és I k r a ; Tavasz a h i v a t a l b an bohózatok. 

Uj tréfák, kuplék és a többi elsőrangú attrakció, 

Vasá rnap , má j u s 7-én délután 21/, órakor mérsé-
kelt helyáru nagy családi előadás MUHI M A R I . O W 

és az összes attrakciók felléptével. 

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

Sz imp lon-kávéház (üzletvezető Hajdú József) 
József-körut 8. 

Bodó-kávéhág , József-körut 56. 

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

Ki t tner M ih á l y éttermei Erzsébet-körut 13. 

Remény i M ih á l y , Magyar királyi zeneakadé-
miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 

Dr . F ab i ny i , volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8. 
gyökeresen gyógyítja a nemi betegségeket. 

Széuás i és K a r d o s r.-t. részletfizetésre is 
szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Andrássy-ut 1. 

NYILTTER. 
E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

F o g - K r é m ^ 


