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— K á i n és Ábel. Zsablyá-ról jelentik: 

A bácsmegyei Zsablya 'községben a szerb 
családoknál szokásos, hogy a ház védő-
szentjének tiszteletére családi ünnepet, úgy-
nevezett Fvecart ülnek. Pénteken tartotta 
meg ezt az ünnepet egy Pápis nevü szerb 
család. Hajnal felé Pápis Szlavkó asztalos-
segéd összeveszett István nevü öcscsével. 
Anyjuk hiába csititotta a testvéreket, a fiata-
labb István nekiment bátyjának, amire az dü-
hében kést rántott, amelyet háromszor szurt 
belé öcscsébe. A szerencsétlen rögtön meg-
halt. A család el akarta titkolni az esetet, de 
a csendőrség kinyomozta a bűntényt és a 
gyilkos testvért letartóztatta. 

— Ősiszeéttett gyermek. Szűcs András do-
rozsmai gazda egyedül hagyta a lakásában 
három éves Erzsébet leányát. A kis leány a 
buboskenience köré kuporodott. Egy kipat-
tant szikrától tüzet fogott a ruhája. Amire 
a segélykiáltásaira beszaladó szomszédok ész-
revették, súlyos égési sebeket szenvedett. Hal-
dokolva a kórházba szállították. 

— Hangversenyek. Az idei évad első ze~ 
nei eseménye e hó 13-án fog lezajlani a tü-
relmetlenül várt Friedman zongoraművész 
fölléptével. Mielőtt hozzánk jönne előbb Bécs-
ben és Budapesten tartja hangversenyeit, 
hol a közismerten nagy igényű közönség, 
mint régi kedvencét fogja üdvözölni. A na-
pokban Berlinben tartott hangversenyéről 
igy irt a „Ant. Woehenblatt": Friedman 
játéka az absolut tökéletesség magaslatán 
áll. Nálunk is rendkívül nagy érdeklődés 
nyilvánul az est iránt, mit legjobban bizo-
nyít, hogy a jegyek nagy része már elfo-
gyott, a még meglévők Várnay könyvkeres-
kedésében kaphatók. 2227 

— A perzselő szenvedély. Aligha volt 
nagyobb szenzációja a mozgófénykép-drá-
mának, mint Fred Jörgsen uj drámája A per-
zselő szenvedély: A Nordick Film Compag-
nie a héten bocsátotta ki ezt a tiz filmet és 
egész Európában mindenütt hódit a tüzes 
vásznaktól, égö szenvedelmektől izzó darab. 
A kopenhágai dán színészek játszák a szere-
peket, a kitűnő Alexandro Psilander mellett 
ezúttal játsza ez idén első nagy szerepét 
Asta Nietsen. A külföldi lapok elragadtatás-
sal irnak Asta Nietsen ez alakításáról. Egy 
táncosnőből lett színésznőt játszik a bárom-
fölvonásos drámában, amelyet az Uránia 
színház hétfőn mutat be. Aligha volt nagyobb 
érdekessége egy drámának Szegeden, mint 
ez, amely igazán a szezon slágere lesz. Va-
sárnap az eddigi képek és a Dráma az ex-
presszvonaton pompás sláger maradnak mű-
soron. 

— Gyomorba joka t , étvágytalanságot és 

emésztési zavarokat a közkedveltségnek ör-
vendő Ferenc József- keserűvíz rövidesen 
mesgzüntet. Hatása gyors és biztos, minden 
kellemetlen melléktünet nélkül. Előrehala-
dott korú egyéneknél már 8 napon át 3 evő-
kanállal véve maradandó gyógyulást ered-
ményez. 

Ezért becsülik a leghíresebb orvosok és or-
vostanárok olyan sokra ezt az ásványos vi-
zet. Dr Korányi Frigyes tanár, főrendiházi 
tag, az orsz. igazságügyi orvostanács elnöke, 
például kijelentette, hogy a Ferenc József-
keserüviz már kis adagban is hatásos. 

A valódi „Ferenc József" keserűviz négy 
világrészben tiz aranyéremmel lett kitüntet-
ve. Az összes gyógyvizlerakaíokból besze-
rezhető. 

— A démon. A démon, a csábtündér mindig 
ott van, ahol tragédia, pusztulás talál ott-

honra. Rendesen nőképében jelenik meg, és 
mint ilyen idéz pusztulást pusztulásra. A 
démonról mutat be egy idegizgató drámát 
uj műsora keretében a Newyork kávéház, a 
melynek vasárnapi műsora keretében egész 
légiója a szebbnél-szebb képeknek kerül be-
mutatóra. Igy szinre kerülnek Utazás a Pi-
ramisok hazájában. A szemtelen ló. Boroszeu 
Cesar, Mancika babája, A paraszt Don Jüan, 
A nyaklánc tolvaja és az Amerikai gróf ci-
mii képek, melyeknek mindegyike megér-
demli a közönség érdeklődését. 

Gondos a ny ák f igyelmébe. A gyermekbe-
tegségek ellen való legjobb védekezés az, ha a 
gyermekeinket erőssé, edzetté és a ragályos 
betegségekkel szemben ellentállóképessó tesz-
szük. Az angol gyermek halandóság azért sok-
kal alacsonyabb, mint a mienk, mert a fent el-
mondottakra ott kiváló gond fordittatik s nincs 
család, hol a gyermekek a hideg évszak alatt 
ne fogyasztanák a csukamájolajat, — mert e 
szer az, mely óriási nagy táperejénél fogva ki-
váló eredményeket idéz elő. Igaz, hogy a gyer-
mekek nem szívesen vették be e szert, de 
mióta a Zoltán-féle csnkamájolaj forgalomba jött, 
azóta minden kifogás elesik s e kiváló szer 
elterjedése oly nagy, hogy kevés családnál hi-
ányzik s minden gyermek szívesen veszi. 2278 

— Olvasó ink szives ügyeimébe ajánl-
juk Moskovits hazai cipőgyár szegedi fiók-
ját Kárász-utca 14., ahol cipő- és sárcipő 
szükségletüket egységes, szabott árak mellett 
teljes bizalommal és olcsón beszerezhetik. 2169 

KÖZIGAZGATÁS 
Szeged költségvetése. 

— fl bsvéte'i tételeket elfogadták. — 

(Saját tudósítónktól.) Szombaton folytat-
ták, nem nagy érdeklődés, de annál üresebb 
padok mellett a költségvetés tárgyalását. Föl-
szólaló alig akadt, Pillich Kálmán kivételével, 
aki minden tételnél megtette a maga indít-
ványát. Minden tételnél fölállott, beszélt és a 
közgyűlés — elfogadta a tanács javaslatát. 

A bevételekkel végeztek szombaton. Nem 
változtattak egyik tételen sem és a végösz-
szeg megmaradt: 4,905.488 korona 50 fillér-
re, tehát nem egészen százezer korona hij-
ján öt millióra becsülik Szeged város 1912. 
évi bevételét. 

A közgyűlésről alábbi részletes tudósitá-
sunk számol be: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth 

Mihály dr tb tanácsos és Bárdoss Béla osz-
tályjegyző. 

Taschler Endre főjegyző olvassa a mult 
ülés jegyzőkönyvét, amelyet hozzászólás 
nélkül hitelesítettek. 

Ezután folytatták a költségvetés tárgyalá-
sát. 

Pillich Kálmán a vágóhíd bevételi tételé-
nél azt indítványozza, hogy a tanács hat hó-
nap alatt tegyen előterjesztést a vágóhidnak 
a rendező pályaudvarra leendő összekötteté-
sére és bővitsék ki a jéggyárat ugy, hogy az 
egész város jégszükségletét ki lehessen ab-
ból elégiteni. 

Kovács József dr azt hiszi, hogy kisebb 
összegben kellene előirányozni a vágóhíd be-
vételét, mert a rossz termés miatt a vágóhí-
don kisebb lesz a forgalom. 

Balogh Károly kijelenti, hogy a vágóhídi 
vasút ügye most várja az elintézést. Ami a 
jéggyártást illeti, arra maga a tanács is 
nagy súlyt helyez és kijelentheti, hogy a vá-

góhídi jéggyár képes a megfelelő mennyi-
ségű jeget szállítani. 

A közgyűlés elfogadta a tanács előterjesz-
tését, illetőleg a tételt megszavazta. 

A telkek kisajátítási tételénél Pillich Kál-
mán hétezer korona bevételt javasol fölvenni 
a költségelőirányzatba. Azt indítványozza, 
hogy a bírságpénzek kirovása miatt fegyelmi 
vizsgálatot indítsanak az ellen a mérnöki kö-
zeg ellen, aki az ellenőrzést nem gyakorolja 
kellő erélylyel. 

Tóth Mihály főmérnök kijelenti, hogy a 
városnak, illetve a mérnöki hivatalnak épité-
szeti felügyelője nincs, de közege is nagyon 
kevés van. 

Koczor János előadja, hogy folyamatban 
van a fegyelmi eljárás annak a megállapítása 
iránt, terhel-e valakit felelősség az ellenőr-
zések miatt. Egyébként megjegyzi, hogy 
sokkal kevesebb oka volna a tanácsnak bír-
ságpénzeket kiróni, ha az épitők és építőmes-
terek nem akarnának bizonyos munkák ki-
vitelénél erőszakosan nyerészkedni. 

A közgyűlés a tételt elfogadta. 
Pillich Kálmán a tőkék és kamatok téte-

lénél sürgeti a községi takarékpénztár és zá-
logház létesítését. 

Balogh Károly és Gaál Endre felvilágosí-
tásul előadják, hogy a városi takarékpénztá-
rak létesítésére a kormány nem ad engedélyt, 
a zálogház kérdése pedig nem aktuális. 

Pillich Kálmán a légszeszgyár tételénél 
azt indítványozza, hogy tegye meg a hatóság 
a kedvezményező lépéseket a légszeszgyár 
megváltása iránt. 

Balogh Károly előadja, hogy a légszesz-
gyár megváltása ügyében a tárgyalások fo-
lyamatban vannak a tanács és a légszesz-
gyár között. 

A tételt elfogdták. 
Ezután a bevételi rovattal végzett a köz-

gyűlés. Minden tételt változatlanul elfogad-
tak. Áttértek a kiadási rovatra is és az /. 
cim 7. pontjának D tételéig elfogadták az 
egyes összegeket. 

Elnök este hat órakor a közgyűlés folyta-
tását hétfő délutánra halasztotta. 

Kellemes szórakozást talál -p® 

A " N E W Y O R K " 
NAGYKÁVÉHÁZBAN. 
Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei 
kerülnek bemutatásra. Szinházi vacsora. 

M Ű S O R : 
1. Piramis hegyek Egyiptomban, látványosság 
2. A szemtelen ló, humoros 
3. A nyaklánc ügye, detektivtörténet 
4. Ninike babái, életkép 
5. A paraszt Don Jüan, komikus 
6. Biroteu császár, történeti dráma 
7. Az amerikai gróf, komikus 
8. A „Démon" érdekfeszítő kém dráma 

PALKÓVITS ANDOR, kávé s 

F a l b a illeszthető nagy 
okmányszekrény vasból 
(Vasutas-szövetség- tulajdona) GladÓ. 
Bővebbet Tarján Oszkár titkárnál, 

Templom-tér 5, délután 2—3 

óra között. 2291 
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