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* Szimfonikushangverseny az Urániában 
Tekintettel arra, hogy a múltkori szimfoni-
kus hangverseny i rán t roppant nagy érdek-
lődés mntátkozott, az Uránia igazgatósága 
hétfőn és .kedden ú j r a hangversenyt rendez 
az Uránia helyiségében. .Vetítésre kerül Sieg-
fried, mely Wagner Richárd örökbecsű ope-
rá ja után készült. A csudaszép filmet a hon-
védzenekar, Fichtner karnagy vezetésével 
ifogja kisérni Tökéletes művészi, szórakozás-
ban lesz része a közönségnek. A vásznon vi-
lághírű színészek játszák Sigfriedet, mig a 
zenekar Wagner hatalmas muzsikájával szó-
rakoztatják a közönséget. Igazán kulturmisz-
sziót teljesít az Uránia, mikor a nagy operá-
kat- szimfonikus hangverseny keretében be-
muta t j a Szegeden. Tekintettel a nagy érdek-
lődésre, ajánlatos a jegyeket, előre megválta-
ni. Jegyek előre válhatok az Uránia pénz-
táránál. 

* Z. Molnár László vendégszereplése. 
Érdekes vendége lesz pénteken a szegedi 
színháznak. Z. Molnár László, aki néhány év 
előtt még szegedi diák volt, aztán a művészi 
pályára lépett, hogy hamarosan ott szere-
peljen a főváros jegdédelg-etettebb, legnép-
szerűbb szinészei között. Ma egyik oszlopa a 
Magyar Színháznak ez a ritka szerény sze-
gedi íiu. Minden egyes föllépése esemény-
számba megy, hires alakításainak se szeri, 
se száma. Mióta művészpályája lendületet 
vett, még inem volt itthon, ahol meleg szere-
tettel kisérik működését, várják ujabb sike-
rei hírét. Pénteken játszik először a szegedi 
színpadon a Miniszterelnök-ben. 

* Aranyeső. A szinházi iroda jelenti, 
hogy a legközelebbi operettujdonság, mely-
nek zenei részével már -elkészült Müller kar-
mester, Bélái Izor és Zerkovitz ritka népsze-
rűségre jutott pompás újdonsága, az Arany-
esői lesz. Érdekessége, hogy annyi népszerű 
dal szerzője, a fogalommá vá'lt Zerkovitz ez-
zel lépett először a színpadra, viszont a mu-
latságos, ezernyi színnel -és tarka ötlettel át-
szőtt librettó, a színpad nagy ismerőjének, 
Béldi Izornak a munkája. O irta az elmu.lt 
évek egyik legnagyobb sláger-ét, a Katalint 
is. Az újdonságot szombatom, április 19-én 
mutatja be a színház. 

* A szünidei gyermektelep javára szer-
dán délután a Tündér szerelem, ez a pompás 
Huszka-.oper.ett kerül színre, iaz i f júság i .elő-
adásokra érvényes félihelyárakkal. Jegyeket 
már árusít a nappali pénztár. 

* Lakájok, A színház legközelebbi prózai 
újdonsága Hajó Sándor vígjátéka, a Lakájok 
lesz Szohner Olgával a ,női főszerepben. Uj 
szinpadi szerzőt -ismer meg ezúttal a sze-
gedi közönség, mert ámbár Hajó Sándor n-em 
uj ember szinmüirodalomban, Szegeden .ez-
úttal játsszák először dara-bját. 

Legjobb szinházi cukorkák Lir.den-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
ban, Kárász-utca 8, szám alatt kaphatók. 

A szilárd tőzsde. Budapestről telefonál-
ják: A Montenegróhoz intézett orosz inte-
lem a spekuláció szilárd fölfogását ma ismét 
megerősítette, ugy, hogy az üzlet egy-két 
koronával a tegnapi magánforgalom árai fe-
lett indult meg. A forgal-om igen élénk volt 
s az üzletkedv átragadt a k-észárupiacra is, 
amelyen néhány rég nem vásárolt érték iránt 
is érdeklődés mutatkozott. A déli tőzsdén ar-
ra a hírre, hogy Szkutari bo-mbázása ismét 

megkezdődött, csekély lanyhulás áll-ott be , 1 ' 
később azonban kedvező berlini jelentésre is-
mét határozottan szilárd irányzatot vett az 
üzlet. 

Az ellenzéki választójogi bizottság. 
A szövetkezett ellenzék választójogi bizott-
sága ma délelőtt a néppárt helyis-égében 
ülést tartott Apponyi Albert gróf el-nökl-ésé-
vel. A bizottság, minthogy időközben a hely-
zet megváltozott az által, hogy a képviselő-
ház a kormány javaslatát elfogadta, sziik-
ségelsn-ek látja az albizottsági választójogi 
elaborátumokat a helyzethez képest átalakí-
tani. A mai ülésen ezt beszélték meg. 
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Kiírták a pályázatot a 
fogadalmi templom munkáira 

(Saját tudósítónktól.) A fogadalmi tem-
plom-bizottság szombaton délelőtt Foerk Er-
nő műépítész részvételével ülést tartott. A 
nevezetes ülésen az elnöklő polgármesteren 
-kívül megjelentelk Bokor Pál polgármester-
helyettes, Gaál Endre dr. tanácsos, Tóth Mi-
hály főmérnök, Kovács János, Várhelyi Jó-
zsef -és Zombory Antal bizottsági tagok. 

Foerk Ernő megtette az építés terveire 
vonatkozó ujabb előterjesztéseit, amelyeik 
.legnagyobb részükben a templom elhelyezé-
sére vonatkoztak. Szóba került, -hogy a régi 
templomnak -azokat a részeit, a-melyefk mű-
emlék jellegűek és amelyeket -egyébként is 
meg fognak őrizni, be kellene építeni a fo-
gadalmi templom két kápolnájába. A bizott-
ság rokonszenvvel fogadta Foerknek ezt az 
előterjesztését, amelyről -ma nem lehetett 
véglegesen határozni. 

Az alapozási, kő- és betonmunkákra ki-
írták a pályázatot, amely május 28-án déli 12 
órákor jár le. A pályázat országos, de a 
nyertes vállalkozó köteles szegedi munkáso-
kat alkalmazni. 

Zombory Antal kifogásolta a nagy sie-
tőst, amellyel a fogadalmi templomot tető 
alá akarják juttatni. 

Kovács János: Hiszen 35 -éve foglalko-
zunk vele, végre meg kell csinálni. 

Zombory: Jó, jó, de nem a rend és az 
intézmény rovására. A számadásokat és a 
terveket -még egyszer felül kellene vizsgálni 
vagy a mérnökségnek, vagy egy öttagú bi-
zottságnak. Ez nem a müépitész iránt való 
bizalmatlanságból történnék. Hosszan és 
unalmasan foglalkozik azzal, hogy hogy kel-
lene ennek az ügynek aktáit kezelni. 

Az elnök: Tessék ezt a tanácsra bizni. 
Nem ide tartozik. 

Bokor Pá l : Ellenzi mindazt, amit Zom-
bory javasolt. Ne komplikáljuk a dolgokat. 
A tanács erkölcsi és anyagi felelőssége tu-
datában mindent el fog követni, hogy a m-it 
sikerüljön. 

Foerk kijelentette, hogy Zomborynak 
a javaslatai elfogadhatatlanok. Egy templo-
mot nem építhet tiz ember, csak egy és ugy 
tudja, hogy a jelen esetben az az egy ő. 

A régi templom és azoknak az épüle-
teknek a lebontására, amelyek a fogadalmi 
templom számára kijelölt területen vannak, 
egyelőre nem hirdettek pályázatot. 

Tiz év múlva épülhet 
a második vizmii. 

(Saját tudósítónktól.) Nagy érdeklődés 
mellett folyt le a szegedi imérnök egyesület, 
mai ülése, melyben a város vízügye került 
megvitatásra. 

Az ülésen Csernovits Agenor -elnökölt, a 
ki rövid beszéd keretében mutat ta a napi-
rendre került kérdés fontosságát és aktuali-
tását, ma jd Farkas Árpád mérnök tar tot ta 
meg „Városunk vízügye" cimü előadását, a 
melynek keretében röviden összefoglalva a 
következőiket adta elő: 

Szegednek kétféle vizkérdése van: ia bel-
ső és kíülső városrészek vízügye. Elsőnek a 
magasnyomású vízvezetékkel és pedig évről-
évre megismétlődő bajok eredetével foglal-
kozik. Beigazolja, hogy nagy tévedés .az ar-
tézi vizrét-eg kimerülésével miagyarázn i a 
vizihiányt. 

Évről-évre ismétlődő mérések igazolják, 
lrogy -a vízvezetéket tápláló -öt artézi ku t víz-
szolgáltatása évek bosszú sora óta változat-
lanul napi 7500 köbméter. A baj igazi kút-
forrása vizszolgáltatási grafikonokról, .olvas-
ható le. Ezekből megállapítható, hogy a ren-
deltetésre álló víztömeg 2/a része éjfélkor is 
elfolyik s az csak természetes, hogy a fenn-
maradó V» rósz hasznos viz kevés a mai la-
kosságnak. Hogy az éjjel-nappal -elfolyó 2/a 
rész hova lesz, azt ismételt rendszeres vizs-
gálatok futján állapították meg. 

E-z-ek szerint mintegy 400—500-r-a. tehető 
a házi berendezési tárgyakon é.s vezetéken, ta-
lálható káros folyások, hibák, sérülések tö-
mitettl&nségek stb. száma. 

A káros vízfolyások megszüntetésének 
csupán egy módja van s -ez a hiba kijavítása; 
a hiba felkutatása azonban már többféle .le-
lhet; fe lkutathat ják -azt- hivatalos ellenőrző 
közegek, .mely esetben a háztulajdonost a ja-
vításra a szigorú rendszabályok s a büntetés 
pénzek kényszeritik rá. Ugyanezt -a. célt szol-
gálja. másrészt a vízóra kötelezettség is, a 
mely a leolvasáson kivül más adminisztrációt 
nem -igényel s elvégez mindent azzal, hogy 
az elfolyó vizet megfizettetvén a vízvezeték 
tulajdonosát a javításra valósággal kénysze-
ríti. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a két 
megoldás közül az utóbbi s-okkal hatásosabb 
és olcsóbb s .amikor a törvényihatás-ági .bi-
zottsági az általános vizórakötelez&ttséget elv 
ben elfogadta, ez bizonyára ily tapasztalatok 
figyelembe vételével történt. 

Amily helyes volt .azokban 'a megokolá-
sok körül a hatásosabbat és megbízhatóbbat 
kiválasztani, ép oly hiba volna a vízóra, kö-
telezettséget oly kikötések mellett vezetni be, 
-amint azt a vízvezetéki bizottság javasolja. 

Hiba volna pedig előírni azt, hogy min-
den lakás külön vízórát kapjon, mert ez nem-
csak pénzügyi, de technikai akadályokba is 
ütközik; hiba volna továbbá, minimális víz-
díjul a lakrészek szerinti d i j aka t előírni, 
mert ez esetben -a fogyasztók a vízmérő sze-
rinti többleten kivül a vizóra költségeivel is 
meg lennének terhelve, ami együttvéve leg-
alább ,is -évi 40—60000 korona többletre be-
csülhető, holott a főcél a károsan elfolyó vizek 
hasznosítása s nem a bevételek szaporítása. 

Előadó szerint .a minimális vizdijul a lak-
részek szerint való vízdíj 50%-át kellenet 
megállapítani, tn-e-ly esetben meg volna adva 
a tehetőség, Ihogy fogyasztó a vízmérő -költ-
ségeit megtakarítsa, anélkül, hogy a város 
meglepetésnek lennie kitéve, mert ahhoz, .hogy 
a vizóra hatása teljesen érvényre jusson, ta-
pasztalat szerint legalább 3—4 év szükséges." 

Ami a nagykörúton kivül levő városré-
szek vízellátását illeti, előadó szerint téve-
dés azt hinni, liogy az általános vizóraköt-e-
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jt Teljes intézeti berendezések. * 

Hlrscli MírsB, Budapest 

„ R e s n B " ' r » l r ó s é p s 
Országszerte d í j m e n t e s bemutatás. 

pénuonp *eKmfiRysz2KFényeX 
Elsőrendű minőség. .-. Szolid árak. 
V.p Alkotmány-utca 19. sz. 

Vidéki kerületi képviselők kerestetnek. 


