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— A Kincses Kalen,dóriam valóságos tudo-
taámytáír: meteorológiiia, história, gcoigrafia, 
csillagászat, fizika, cmbeffii ós állati élettan, 
fejlődéstan, művészet- és irodalomtörtéiíet, 
politika és pénzügytan és a tölbhi a tudomá-
nyoknak valóban összességie; csak maiga .a tar 
talóimjegyzók ihat apró-betűs lapra terjed. 
Szinté nem is volna túlzás, ha azt mondanók 
róla, hogy minden van benne és azon,kivü'l 
még sok egyéb. Ma, mikor a Kincses Kalan-
dáriam jól isment és iközkedvetlségü piros 
kötetei isimét megjelentek a könyves boltok 
kirakatában, szeretettel köszöntjük a könyv-
piacnak e legnépszerűbb újdonságát mi .is, 
A Kincses Kalendárioim sikereinek egyik 
•titka: a .bámulatos sokoldalúság, sőt azt mond 
hatnák: a mindenoldcduság. Nincs senki, aki 
meg ne találná h.enne az emberi tudásnak azit 
a terrénumát, amely ép őt érdeklik A termé-
szettudós megtalálja benne a származástan 
maii állásának előadását és kritikáját. 19.13. 
novemberig terjedően. Aki megszerzi, a Kin-
cses Kalendáriumot két koronáért, — jó üz-
letet kötött; mert két koronát gyümölcsözőb-
ben: elhelyezni még ma sem lehet, amikor 
pedig már a felhőkben jár Lábaival a Kamat. 
A Kincses Kalendárioim Szegeden Várnay L. 
köny,vnagyfcereskedésében .már kapható. 

— Elütötte a villamos. Kard János 
munkást, báró Jósika-utca 7. szám alatti la-
kost ma délután hat órakor .a Kossuth Laijas-
sugárut 10. szám alatt lévő ház előtt, elütöt-
te a hetes számú villamos, amelyet Bihari 
László vezetett. Kard János a járda szélén, 
egy gázlámpa mellett állott 'és amikor a vil-
lamoskocsi alig két méterre haladt tőle a 
rók.usii állomás felé, akkor hirtelen lelépett a 
járdáról és a másik oldalra akart átmenni. 
Csak a sinig .jutott el azonban, mert akkor 
már a kocsi odaért és a szélével ellökte, ugy, 
hogy a szerencsétlen ember a járda közepére 
esett. A mentők beszállították a közkórházba, 
állapota életveszélyes. A rendőrség részéről 
Borbola Jenő dr. ügyeletes tisztviselő meig-
állapította, hogy a szerencsétlenségért senkit 
sem terhel a felelősség, mert a kocsivezető 
nem tudhatta, liogy Kard majd egyszerre a 
sínre ugrik. A megsérült .embert még kihall-
gatni nem lehetett, mert eszméletlen állapot-
ban van ; annyit azonban, megtudott a rend-
őrség, liogy .a szerencsétlenség előtt korcsmá-
ban volt, valószinii tehát, liogy ittas állapot-
ban került a villamos elé. 

— A Nyugat, Ignotus, Ady Endre és 
Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő szép-
irodalmi folyóirat november 16-üki száma a 
következő érdekesi tartalommal jelent meg, 
melyből kiemeljük a következő közleménye-
ket: iMóric Zsigmond: Csokonai (részletek egy 
ilyen cimü szindarabból); Ady Endre: Levél 
Teutsch barátomhoz; Tóth Árpád: Versek, 
Laczkó Géza: Német maszlag, török .áfium; 
(regény XXII.); Kosztolányi .Dezső: Versek; 
dr. Ferenczi Sándor: A psáoboaniailizisről s 
annak jogi és társadalmi jelentőségéről; Mó-
ricz Zsigmond: Nemezis (novella II.); Balázs 
Béla: Verseik; Somlyó Zoltán:: Versek; Pável 
Konstantin : Hatások a román irodalom fejlő-
désében; Bálint Dezső rajza; Ady Endre: Ver 
sek; Szimi Gyulia: Móricz Zsigmondnak. Sze-
geden Várnay L. könyvkereskedésében kap-
ható. 

— Szerencsés öngyilkosság. Párisi le-
velezőnk irja: Egy huszonöt éves fiatalem-
ber, Alfréd Trouba jelentkezett a Saint-Au-
tói ne-kórházban. Az orvos, megvizsgálta és 
konstatálta azt, amit a fiatalember úgyis tu-
dott már, hogy súlyos tüdőbaja van. A fiatal-
ember elmondta, hogy amióta először meg-
támadta tüdejét a tuberkulózis, sehol sem 
kap állást és ez még a betegségnél is nagyobb 
bánatot okoz néki. Nagyobb szavahihetőség 
kedhéért előragadőtt egy hosszú kést és 
gyorsan beteg mellébe döfte, mielőtt még az 
orvos .megakadályozhatta volna kétségbe-
esett tettében. Eszméletlenül bevitték a kór-
terembe, az orvos megvizsgálta a sebet és 
felderült arccal mondta az ápoló apácáké 
nak: 

— Ez a fiatalember a legjobb operatő-
röket is lefőzte. Ep meg akartam Iékezni a 
mellét, hogy az izzadmányt levezessem, de 

ő maga megcsinálta nálam sokkal jobban. 
Az orvos határozottan állítja, hogy a 

szerencsétlen ifjút e sajátkezű operáció után 
örökre ki fogja gyógyítani a tüdővészből. 

— Megérkeztek az idei friss termésű 
teák. Kotányi János budapesti, bécsi ikávé-, 
tea-nagykereskedő Szeged, Kárász-utca 5. 
Bútor zállitásokat hely- U n g á r g fl 
ben és vidékre, berak- *» K z á n l t ó 

ározást száraz raktár Szeged, Jókai-utca L sz 

Telefon 34. helyiségben eszkőzöl 

K Ö Z I 8 A Z 8 A T Á S 
A polgármester jelentése 
— A közigazgatás októberben. — 

(Saját tudósítónktól.) A 'közigazgatási 
bizottság hétfőn délután tartott ülésében Lá-
zár György dr. polgármester az október hó-
napról1 szóló jelentését a következőkben ter-
jesztette elő: 

Tekintetes Közigazgatási Bizottság! 
Az 1913. évi október haváról szerkesztett 

jelentésemet van szerencsém aiz alábbiakban 
megtenni. 

A polgármesteri hivatalhoz érkezett 689 
ügy darab, ebből elintéztetett 681 darab. A ka-
pitányi hivatal mint önálló rendőrhatóság-
nál iktatásit nyert 3147 darab, melyből lelintóz-
tett 3128 darab, .miint bűnügyi hatóságihoz ér-
kezett 477 darab, melyből .elintéztetett 477 
ügydarab. 

A pénztáriak forgalma a mult .hóban a 
következő volt: 

különböző adónemeikben Ibefolyt 153.727 
.korona 87 fillér, a házipénztárnál: bevétel 
volt 10.376,339 korona 92 fillér, kiadás volt 
10.243,640 korona; 36 fillér, a maradvány te-
hát 131.699 korona 56 fillér; kötvény bevétel 
volt 10.179,816 korona 67 fillér, kötvényikiadás 
volt 3.747,562 korona 65 fillér, maradvány te-
hát 6.432,254 korona 02 fillér. 

Az árvatárnál bevétel vialt- 1.583,738 koro-
na 21 fillér, kiadás volt 1.551,077 korona 72 
fillér, a maradvány tehát 32.660 korona 49 
fillér; kötvénybevétel volt 2.058,759 koromia 
03 fillér, kötvény kiadás volt 193.464 korona 70 
fillér, a maradvány tehát 1.865,294 korona 33 
fillér. 

A javadalmi hivatalnál: bevétel, volt 
142881 korona 03 fillér, kiadás volt 15716 ko-
rona 49 fillér, a maradvány tehát 127164 ko-
rona 54 fillér. 

Az anyakönyvi törvények keretében tar-
talmazólaig tisztelettel .jelentem, ihogy a mult 
hó folyamán házassági hirdetés alól való 
felmentést 16 esetben adtam, mig gyermekek 
vallásáról szóló megegyezés felett 6 esetben 
vettünk ifel jegyzőkönyvet. 

A közbiztonsági állapotot .illetőleg jelen-
tem, hogy a kapitányi hivatal mint bűnügyi 
hatóságnál októberben tuilnyomóliag kisebb 
lopás és jogtalan elsajátítás miatt 149, köny-
nyü és sulyosteistisértés miatt 14, csalás miatt 
24, íközesend elleni kihágás miatt 7, becsület-
sértés miatt 12, vaigyonrongálás miatt 6, rá-
galmazás., hatóság elleni erőszak, magánlak-
sértés miatt 2—2, zsarolás, hamispénz forga-
lomba adása, szerencsejáték miatt elkövetett 
kihágás, gyújtogatás miatt 7—7, sikkasztás 
.miatt 32, okiratbamisitás miatt 6, gyilkostság 
hiaimlisi ftaniutoáist hiitlenkezlelési, niaigzatelihajl-
tás, gondatlanságból okozott tűzvész, hivata-
los hatalommal1 .való visszaélés, kerítés miatt 
1—1, tulajdon elleni kihágás ós rablás bün-
tette miatt 3—3 esetben merült, fel panasz. 

Az elmúlt hó folyamán a város, belterüle-
tén volt. 1 raktár, 1 bolti, 1 kamara, 1 szoba, 
1 padlás, 3 pince, 1 paprika szárító, 1 széna 
és szaJmakazal tűz, 1 gaz-égés, 3 füéigés és 1 
knkorieaégés. 

(—) Ujszefed — víz nélkül. Az ujsze 
gedi artézi kútnak fejezetekre szóló törté-
nete vau. Hónapokig .tartott, amig az ujsze-
gedie'k kitudták eszközölni, hogy a város a 

Népkertben artézi kiutat futasson. A vállala-
tot Lapp Henrik budápesti cég kapta meg, de 
már a munkálatok eleién hajók támadtak. A 
városi tiszti ügyészség ugyanis megáliapi-
totta, hogy ,a vállalati föltételeket valaki 
meglhiamiisitotta, még pedig a vállalkozó elő-
nyére. Lapp Henrik minid addig ragaszkodott 
a korrigált föltételekhez, amig ki neim derült, 
hogy a hamisítást az ő alkalmazottjainak 
egyiké követte él. Előzőleg még pörrel is 
fenyegétte .a várost vállalkozó Cég, majd be-
ismerte a hibát és folytatták a munkát. .A kiút 
fúrásával most készültek el »s !a cég arra kér-
te a tanácsot, hogy a kutat vegye át és a 
hátralékos vállalkozói dijat utalja ki. A ta-
nács a mérnökséget utasította a kut átvéte-
lére, .de ez nem történt -meg, mert nagy hi-
bának jöttek a nyomára. Megállapították 
ugyanis, hogy az újszeged! ártézi kut há-
romszáz köbméter viz helyett naponkint 
csak százhárom köbméter vizet szolgáltat, 
ami' állig íödözi a .szükségletnek egyharmad1 

részét. A tanács ennek következtében a vál-
lközó járandóságának kiutalását megta-

gadta és utasította a mérnökséget, ihogy uj, 
megfelelő vizbőségü ártézi kútról tervet és 
'költségvetést készítsen. Az egészből csaik az 
ujszegediek húzzák a rövidebbet, mert ismét 
viz 'nélkül' maradnak néhány hónapig, vagy 
még továbbra is. 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
§ Pör egy kaszinó miatt, bszékröl je-

lentik: A szlavóniai magyarság társadalmi 
életűéinek fejlesztésére nemrégiben Magyar 
Kaszinót alapított Eszéken. Ezt az akciót a 
horvátság .igen rossz szemtnel nézte s tőle 
telhetően megnehezitette a szervezés mun-
kálatait. A kaszinó alapításának előmunká-
latait Szakéts Andor dr. pénzügyi igazgató 
vezette, kinek Klein Aladár dr. eszéki ügy-
véd .segédkezett. Klein doktort, ki egyúttal a 
felsővárosi horvát kaszinó-egyesületnek is 
tagja, október 16-án. ez egyesület helyiségei-
ben Kappel Vilmos dr. horvát ügyvéd meg-
támadta s szidalmakkal illette, amiért a ma-
gyar kaszinó szervezésében részt vett. A 
rendkívül hangos jelenetnek betetőzése az 
volt, hogy a horvát -egyesület Klein ügyvédet 
tagjai sorából kizárta. A sértett ügyvéd be-
csületsértésért följelentette Kappel doktort s 
az eszéki bíróság szombaton tárgyalta ezt 
az ügyet. A tárgyaláson a terhelt jogos föl-
háborodáséval védekezett, mert hazafias ér-
zületét föllh'áboritotta, hogy Horvátországban 
élő ügyvéd magyar kaszinó alapításában 
részt vesz. Kötelességének tartja azonban ki-
jelenteni, hogy nem politikai motívumok bir-
tá'k rá tettének elkövetésére, hanem az, hogy 
Klein doktor ezelőtt állandóan naoionistának 
vallotta magát s magyar voltával csak ak-
kor kezdett tüntetni, amikor alkalma kínál-
kozott arra, hogy e cimen közszerepléshez 
jusson. A tárgyalást vezető biró az erre vo-
natkozóan fölajánlott bizonyításit nem ren-
delte el, hanem .a vád- és védelem meghall-
gatása után a vádlott ügyvédet .husz koro-
na pénzbüntetésre, átváltoztatható két napi 
elzárásra ítélte. 

folyósítását megkezdettük. 
1 évtől 35 évig ter jedő elő-

nyös törlesztéses kölcsön ket 

folyósítunk. — Megbízásokat 

kizárólag földbirtokokra 
fogadunk el. 
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