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URÁNIA 
magyar tudom, j 

szinház 
Pénteken 

Nordisk sláger! 
Dán színészek! 

A fehér rabszolganő. 
Dráma 3 felvonásban. 

Ezt megelőzi: 

Ismert rovarok. 
Az áruló seb. 
Ágoston a pokolban. 
Az ügyvéd zavara. 
Előadások szombaton 6, V 2 8 és 9 órakor 
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig 

„VASS" 
mozgófénykép 

szinház 554a 

Pénteken 

t f muior 

Pali 
bal ujabb 
Pali szabadulni akar anyósától 
Pali születésnapja. 
Pali mint végrehajtó. 
Pali boxoló király. 
Pali tudományos küldetésben. 
Pali a háremben. 

Előadja: Andrée Deed. 
Előadások szombaton Vs6,8 és 9 órakor 
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig 

KÖZIGAZGATAS 

Pályázatok a 
szegedi vásárcsarnokra. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi vásár-
csarnok tervére való pályázat csütörtökön le-
járt. Beérkezett, összesen hat pályamunka, 
még pedig négy budapesti és két szegedi. A 
tervpályázatok dija négyezer, háromezer és 
kétezer korona. A biráló bizottság nyolc nap 
multán dönt a tervek fölött. A biráló bizott-
ság elnöke, Lázár György dr. polgármester, 
a bizottság tagjai Tóth Mihály városi főmér-
nök, a minisztérium és a mérnök- és épitész-
egyesiilet két tagja és két szegedi építész. A 
miiniszter s az épitészegyesiilet még nem ne-
vezték meg a kiküldöttjüket. Ugy történt 
ugyanis az eset, hogy a pályatervek kiírá-
sával ellentét merült föl a város és a minisz-
ter között. Később azonban a pályázatot a 
miniszter kívánságának megfelelően módo-
sították. 

Az épitési költségre a berendezés leszá-
mítása nélkül előirányoztak egy millió négy-
százezer koronát. Tehát igen nagyarányú 
építkezésről van szó. A vásárcsarnok ügyét 
nem is lehetett volna garasoskodással meg-
oldani, mert ennek a város évek multán val-
lotta volna a kárát. A szegedi vásárcsarnok-
nak évtizedes huza-vona után végre ugy kell 
fölépülnie, hogy az minden tekintetben ki-
elégítse a közönség igényeit és a higiénikus 
követelményeknek is megfeleljen. 

A biráló bizottság nyolc nap multán dönt 
és azután egy pillanatig sem késhet az árlej-
tés kiírása. A szegedi vásárcsarnok ügye már 
végigszenvedte a közigazgatás minden tortú-
ráját, most már épen itt az ideje, hogy meg-
kezdjék az óriási jelentőségű közintézmény 
fölépítését. 

A vásárcsarnok a lebontott régi csapat-
kórház telkén épül, azon a hatalmas téren, 
amelyet a Kossuth Lajos-sugárut, Török-, 
Tábor- és Mérey-utcák képeznek. Ez a térség 
vásárcsarnok céljaira igen alkalmas terület, 
ugy a nagysága, mint a közelsége szempont-
jából. 

A vásárcsarnok fölépítésével végre meg-
szűnnek majd a piaci anomáliák és a vásár-
ló közönség megszabadul a piacterek bűzös 
levegőjétől, amelyek tápláltak minden beteg-
séget. 

(—) Az uj városi tisztviselők. Tegnap 
töltött be a közgyűlés négy állást és válasz-
tott az iskolának három uj tanitót és az uj 
emberek ma elhelyezkedtek uj pozíciójukban. 
Tóth Mihály dr.-t, az újonnan megválasz-
tott tanácsost a polgármester a katonai és 
épitési ügyosztály vezetésével bizta meg. 
Tóth eddig is ideiglenes vezetője volt ennek 
az ügyosztálynak. Rack Lipót, aljegyző, Tóth 
örökét foglalja el a polgármesteri hivatalban 
és referense lesz az anyakönyvi, ut- és víz-
ügyeknek. Kaszó Elek, adópénztáros és Csá-
nyi János javadalmi könyvelő a tanács mai 
ülésén letették az esküt és elfoglalták hiva-
talaikat. Az uj tanítók közül Tóth Gézát és 
Barabás Bélát az alsóvárosi, Mayer Már-
tont a rókusi népiskolához osztották be, 
Jung Sándor dr.-t értesítették megválasztásá-
ról, néhány nap múlva minden bizonnyal el-
foglalja hivatalát. 

(—) Újvidék uj közkórháza. 1 Újvidék 
törvényhatósági bizottsága Matkovics Béla 
főispán elnöklósóvel gyűlést tartott. A bel-
ügyminiszter a r ra az esetre, ha a törvényha-
tóság közkórházát 200—250 ágyas elmebeteg-
osztállyal kibővíti, 200.000 korona hozzájáru-
lást igért. A közgyűlés ez át i rat tudomásul 
vételével elfogadta Kopecek .műszaki taná-
csosnak az elmebeteg osztályra vonatkozó 
terveit. A közgyűlés a válságos gazdasági 
helyzet javítása érdekében födir a pénzügy-
miniszterhez, liogy a kormány a rendelkezé-
sére álló pénzeket vidéki bankokban helyezze 
el és ily módon enyhítse a pénzdrágaságot. A 
közgyűlés azután elfogadta az általános víz-

vezetéki és csatornázási tervet, melyet a bel-
ügyminisztériumhoz terjeszt fel jóváhagyás 
végett, megszavazta az osztályokba sorozott 
tisztviselők és iskolafentartó egyházak taní-
tói számára az 1913. évre a családi pótlékot. 

(—) Községi üzemek. Makóról jelentik: 
Hatalmas községi üzemet létesit Csanád vár-
megye négy községe: Apátfalva. Nagycsa-
nád, Magyarcsanád és öscsanád. A négy 
község határában majdenm félmillió költség-
gel villamostelepet létesítenek, mely világí-
tással látja el a négy községet, éjjel-nap-
pal pedig erőt szolgáltat a vízmüvekhez, mely 
a négy községet modern vízvezetékkel látja 
el. A vízvezetékkel kapcsolatban modern csa-
tornázás is lesz. A mozgalom élén Urbanics 
Kálmán főszolgabíró áll. A négy község 
mindegyike vagyonos és igy könnyen birja 
el a költségeket. 

( - ) Hódmezővásárhely pótadója. Hód-
mezővásárhely törvényhatósága ticatricis 
Lajos főispán elnöklésével tartott közgyűlé-
sén tárgyalta a városi törvényt. A közgyűlés 
ellenzéki pártjai is egyhangúan hozzájárul-
tak a fizetésrendezéshez és megállapították 
a családi pótlékot is. Ezután a költségvetést 
tárgyalták. A fizetésrendezés ellenére a ta-
valyi 72 százalékos pótadóval szemben 68— 
70 százalék lesz a pótadó. 

(—) Városi hirek. A városi munkák vál-
lalatbaadásáról döntött a tanács. A bádogos 
munkákat Fekete Antal kapta meg, aki az 
egységáraknál 18 százalékkal olcsóbban vál-
lalja a munkát, Hay Miksa az üveges mun-
káknak lett a vállalkozója 20 százalékos, Dobi 
János és Horváth Imre ia lakatos munkáknak 
38 százalékos engedménnyel. — Az uj föld-
adókataszter foganatosításakor Szeged város 
földjeit tnlmagasra becsülték a kiküldött ka-
taszteri biztosok, ami a földadó tetemes meg-
növekedését jelenti. A város tanácsa éppen 
azért fölir a miniszterhez és adatokkal iga-
zolja, hogy a földek osztályozása igazságtala-
nul történt. Megesett például az, hogy első-
osztályú szőlőnek vettek föl teljesen termék-
telen területet. A tanács a földbeesilés ellen 
orvoslást kér. 
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NEMENYINE 
F O G M Ü V E S T E R M E 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül. 52$ 
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KAUCSUK-CIPŐSAROK I 
DOBOZA. 

MINŐSÉGE:] 
ARANY 


