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KEDDEN SZEGEDRŐL IS MEGINDULNAK A VONATOK 
(Saját tudósítónktól.) Szeptember 8-án, 

kedden életbe lép Szegeden is a polgári me-
netrend. A meginduló vonatok a rendes me-
netrend szerint közlekednek, -a különbség a 
teljes menetrend és a mostani között csak 
annyi, hogy nem minden vonat indul és 
egyes vonatok nem mennek végig a teljes 
vonalon. A legtöbbnek azonban minden bi-
zonnyal megvan az összeköttetése. Az induló 
vonatok számain kívül az időt is csak a leg-
forgalmasabb vonalakon közöljük. A szám 
alapján azonban a rendes menetrendből min-
denki kinézheti a szükséges vonat indulási és 
érkezési idejét. 

Budapest—Orsova. Gyorsvonat Buda-
pestről indul délután 2 óra 40 perckor, Or-
sován van éjjel 1 óra 11 perckor, Szegedre 
érkezik 6 óra 8 perckor (Vonatszám 704.). 
Szegedről Budapestre 9 óra 59 perckor indul 
a rendes gyors, amely ugyancsak Orsovától 
Budapestig közlekedik. (Vonatszám 703.) 

Czegléd—Temesvár: Czeglédről indul 
délelőtt 10 óra 48 perc és este 10 ó r a 15 
perc, Temesvárra érkezik este 6 óra 6 perc, 
illetőleg hajnalban 5 óra 18 perc. (Vonatszá-
mok 710. és 712.) Szegedre érkezik délután 
2 óra 21 perckor, illetőleg éjjel 1 óra 14 perc-
kor. Temesvár Cegléd: indul este 9 óra 45 
perc és délelőtt 9 óra 25 perc, Ceglédre ér-
kezik hajnali 5 ó ra 04 perc, illetőleg délután 
4 óra 45 perc. Szegedre éjjel 12 óra 52 perc-
kor, illetőleg déli 12 óra 48 perckor érkéz-, 
nek ezek a vonatok. (Vonatszámok 709. és 
711.) 

Cegléd—Szeged: Ceglédről indul dél-
után 2 ó ra 50 perckor, Szegedre érkezik este 
6 óra 51 perckor (vonatszám 714). Szeged-
ről indul hajnali 4 óra 18 perckor, Ceglédre 
érkezik reggel 7 óra 45 perckor. (Vonatszám 
715). Indul még a 717. és 732-es vonat. Meg 
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Ifjabb Tóth Péter 
halálos balesete. 

(Saját tudósítónktól.) Este 7 órakor vá-
rosszerte elterjedt az a hir, hogy ifjabb Tóth 
Péter , szegedi nagykereskedőt halálos bal-
eset érte. A tragikus eseményt mindenfelé 
nagy részvéttel tárgyal ták, mert a fiatal ke-
reskedőt nagyon sokan ismerik Szegeden és 
mindenkinek tiszteletét, becsülését vivta ki, 
udvarias, kedves egyéniségével és ambició-
zus, értékes munkásságával . 

A szomorú hir valónak bizonyult. A fia-
tal kereskedő, Dáni-utca 7. szám alatti laká-
sáról, délután 2 órakor kikocsizott, hogy a 
Baktó körül lévő herés földjét megnézze. 
Könnyű, 'homokfutó kocsi jába kedvenc lovát 
fogat ta be, egy fiatal sárga csikót, amelyet 
már körülbelül fél óv óta dresszirozott . A 
csikó nagyon makrancos és vad volt; külö-
nösen eleinte csak ugy lehett vele a kocsit 
húzatni, ha valaki mellette ment és fogta a 
gyeplőjét. Később aztán nagy nehezen â  
gazda egyedül is tud ta hajtani, bár a város-
ban már sok kalamitást csinált. 

Félhárom táján ér t ki ifjabb Tóth Péter 
a Baktóhoz. Fent a töltés oldalon haj to t ta 
gyors iramban a könnyű kocsit, a ló azon-
ban valószinüleg megvadult és a töltés oldal-
ról lerántotta a kocsit. A kereskedő kiesett a 
kocsiból és fején olyan súlyos sérüléseket 
szenvedett, hogy néhány perc múlva meg-
halt. 

kell itt jegyeznünk, 'hogy Budapest és Cegléd 
között a rendes menetrend iszerint 13 sze-
mély- és 7 gyorsvonat közlekedik, amelyek 
közül bizonyára olyanok közlekednek most, 
amelyek összeköttetést adnak részint Buda-
pest, részint Szeged felé. 

Szeged—Temesvár között a 720, 735, 
737 és 738, Szeged-Rókus—Békéscsaba kö-
zött az 5003, 5004, 5007, 5008, 5009, 5010, 
5023, 5024, Szolnok—Kiskunfélegyháza kö-
zött a 4211, 4212, 4215, 4216, Szolnok—Hód-
mezővásárhely között a 4311, 4312, 4313, 
4134, Szolnok—Szentes között a 4303, 4308, 
Kecskemét—Tiszaug között 4512, 4511, 4513, 
4514, 4515, 4516, Szentes—Hódmezővásár-
hely között a 4315, 4316, Kiskunfélegyháza-
Orosháza között a 4402, 4403, 4423, 4424, 
Fábián—Árpádhalom között a 6311. 6312, 
6313, 6314, 6316, 6363, Mezőtúr—Mezőhe-
gyes között .a 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 
4616, 4619, 4620, 4621, Kisszénás—Kondoros 
között az 5711, 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 
Kiskunfélegyháza—Kiskunhalas között 6904, 
6911, 6912, 6913, Szeged—Nagybecskerek 
között a 4708, 4717, 4707, 4714, 4704, 4715, 
4701, Szeged Karlova között a 4702, Karlo-
va—Nagybecskerek között a 4706, Szeged— 
Szeged-Rókus között .a 4001, 4002, 4005, 
4006, 4007, 4008, 4011, 4012, Nagykikinda— 
Karlova között a 4812, 4801, 4802, 4803, 4806, 
4807, 4808, 4811, Hódmezővásárhely—H.-
Szentmiklós között az 5111, 5112, 5113, 
5114, Valkány—Temesvár között a 4903, 
4904, 4905, 4906, 4911, 4912, Nagykikinda— 
Hyerő között a 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 
6516, Arad—Nagykikinda között a 6701, 
6712, 6713, 6714, 6715, 6716, Lovrin—Zsom-
bolya között a 6811, 6814, 6801, 6802, Temes-
vár—Nagyszentmiklós között az 5601, 5602, 
5611, 5612. számú vonatok indulnak. 
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A szegedi rendőrségnek háromnegyed 
ötkor tettek jelentést a kataszt rófáról . Bor-
bola Jenő dr. ügyeletes rendőrkapitány, Ber-
kes Dezső dr. kerülte! tiszti orvossal rögtön 
kihaj tatot t kocsival a helyszínére. A töltés 
aljánál a kocsi összezuzódva, felfordulva 
hevert, a ló nem volt előtte. A kocsitól husz 
lépésre találtak rá ifjabb Tóth Péterre . Kül-
ső sérülés alig látszott ra j ta . A homloka kis-
sé meg volt dagadva és füleinél a halántékai 
kékek voltak. Berkes Dezső dr. megvizsgál-
ta a kereskedőt és megállapitotta, hogy olyan 
szerencsétlenül esett, hogy agyrázkódást és 
agyvérömlést szenvedett, aminek következ-
tében néhány perc múlva beállott a halál. 
A töltés oldalán még látni lehetett a felbo-
rult kocsi nyomait és igy a rendőri vizsgálat 
kétségtelenül konstatálta, hogy baleset tör-
tént. 

Délután öt órakor értesítette kíméletesen 
a rendőrség az elhunyt csa lád já t : Tótih Pé-
ter szegedi nagykereskedőt és ifjabb Tóth 
P é t e r n é l A tragikus véget ért kereskedő fia-
tal házas volt. Fél évvel ezelőtt nősült és 
Bolgár dr. törökkanizsai ügyvéd leányát vet-
te nőül. Az elhunyt édes anyja , felesége és 
sógora azonnal kocsira ültek és k ihaj ta t tak 
a szerencsétlenség színhelyére. A fiatal asz-
szony és boldogtalan anya szivettépő zoko-
gással borultak a holttestre. A rendőrtiszt-
viselő szavai szerint, ennél meghatóbb jele-
netet képzelni sem lehet. 

A család intézkedésére a holttestet be-

szállították a városba és a Rudolf-téri Tóth-
féle házban fogják ravata l ra helyezni. 

A megdöbbentő katasztrófa bizonyára 
nagy részvétet kelt a város legszélesebb ré-
tegeiben is. A fiatal kereskedő akar ta átvenni 
apjának régi, jónevő üzletét és nősülése óta 
ő vezette. Kitűnő kereskedő és lelkiismeretes 
gazda volt; épen kötelességének teljesítése 
közben érte a végzetes baleset. 
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£gy vörös ördög. 
(Saját tudósítónktól.) Nem hiába babo-

nás az orosz nép, kezdve a cárjukon, de ne-
kik mindig ördögökkel van dolguk. Tiz évvel 
ezelőtt a sárga, most meg a vörös ördögök-
kel kell hadakozniok 

Hogy ezek a vörös ördögök a mi huszár-
jaink, az már nem szorul magyarázatra. 
Egyik sebesülten érkezett huszár törzstiszt 
beszélte el lapunk munkatársának egyik vö-
rös ördögének következő hőstettét: 

A távolból ágyúdörgés hallatszott. Osz-
tályommal (három század) azt a megbízást 
kaptam, hogy derítsem fel az ágyúdörgés 
irányában az ellenség hadállását. Felderitó 
utunk közben ritkás erdőbe érkeztünk. Egy-
szerre csak elsiivit a fejünk fölött egy ágyú-
golyó. A lovak meghorkantak, de baja senki-
nek sem történt. Az első lövést néhány perc 
múlva követte egy másik. Ez már talált. Ki-
lőtte egyik huszárom alól a lovat. Magát a 
huszárt a nagy légnyomás feldobta a levegő • 
be. De nem azért vörös ördög a honvéd 
huszár hogy ilyen upró incidens kihozza u 
sodrából. A huszár talpra esett és minden 
gondolkodás nélkül lekapta a válláról a ka-
rabélyát. Lövésre készen állott és nem hiába. 
A tisztás túlsó szélén felbukkant mintegy 
nyolcvan orosz ulánus. Elől egy orosz alez-
redes. Az én huszárom sem volt rest és cél-
ba vette az alezredest, aki véres fővel bukott 
le a lováról. Erre a vörös ördög a legnagyobb 
hidegvérrel odarohant, lekapta a lelőtt al-
ezredes válláról az arany epulettet, felkapott 
az alezredes gazdátlanná lett lovára és az 
orosz ulánosok szájtátva bámulták, mint ro-
bog vissza közénk. Majd mikor észrevettek 
bennünket, ész nélkül eltűntek az erdő sűrű-
jében. 

Jaroch mérnök 
a Tiszába fulladt. 

(Saját tudósítónktól.) A felsőkereskedel-
mi iskolánál ma délután csolnakba szállt 
Jaroch Vilmos városi vegyészmérnök és 
ismerőse, egy szegedi urileány. Az evezős-
klub csolnakján Jaroch átvitte ismerősét a 
St rand-fürdőre , azután elment csolnakázni, 
fel egész a Maros-tőbe s onnan vissza. Este 
7 rakor Jaroch a leányért ment, hogy áthoz-
za a szegedi oldalra. A mérnök uszóruhá-
ban volt, ismerőse pedig utcai öltözetben. 

Mikor át jöt tek az ujszegedi partról, a 
S t rand- fürdő fel járója körül nagy örvénybe 
jutott a csolnak. A St rand- fürdő pénztára és 
az evezősök klubja között -vasmacskára van 
eresztve a Délnémet-Szlavónia hajó. A ha-
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