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élelmezési vonat beleszaladt a 779. szánra ka-

tonai vonatba. A szerencsétlenséget valószí-

nűleg hibás váltóállítás okozta. Bénák István 

fékező a 'karambolnál életét vesztette, huszon-

négy bosnyák katona pedig részben súlyos 

sérüléseket szenvedett-. A1 kisteleki állomáson 

aznap Nagy Zoltán állomásfelvigyázó volt 

szolgálatiban. A katasztrófa után Nagy meg-

szökött és Szegeden öngyilkosságot akart el-

követni, de megakadályozt á k. Köz veszelyii 

cselekmény vétsége miatt indult meg ellene 

és Jctkus Mihály váltókezelő ellen az eljárás. 

Pénteken tárgyalta az -ügyet a szegedi tör-

vényszék Hevessy-tanácsa. Nagy Zoltán az-

zal védekezett, hogy az ujja megcsúszott és 

igy a vonat a második vágány helyett a har-

madikra futott he. .lakos Mihály előadta a 

tárgyaláson, liogy ő esak az állomásfel vigyá-

zó parancsát teljesít ette. Dr. Molnár Ferenc 

kisteleki állomásfőnök, tanu az elnök kérdé-

sére elmondta, hogy Nagy minden második 

nap huszonnégy órás szolgála,tot teljesített, 

azonkívül távirdát és jegypénztárt kezelt. 

Janlcorics Ferenc mozdonyvezető, tanu sze-

rint a tehervonat harminc kilométeres sebes-

séggel futott be. A törvényszék Nagy Zol-

tánt MÍ éri, .lakus Mihályt pedig négy éri 

fogházra itélte. Az ítélet nem jogerős. 

— Indítvány a szegedi hösök emlékének 
megörökítésére. Vajda Béla törvényhatósági 

bizottsági tag következő inditvánvt terjeszt: 
az április (közgyűlés -elé: Szeged sz. kir. 
város hozzájárulásával és Szeged város tár-
sadalmának levonásával dr. Cicatricis Lajos 
főispán ur őméltósága és dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester ur őnagysága vezeté-
sével olv akció szervez tessék, mely szegedi 
illetőségű vitéz katonáink nevét megörökítse. 
Legcélszerűbbnek vélném, ha szegedi szüle-

tésű vitéz 'katonáink, ugy az életben levő, 
mint a háborúban elesettek nevei akár -már-
vány-, akár vas táblákra vé setnének. Ezen 
táblák elhelyezésére legalkalmasabb és leg-
megfelelőbb hely volna a Stefánia-parkban 
levő várrom, melyre egy oszlop volna épí-
tendő. Az emlék építése a háboru után volna 
•létesítendő, de ugy a terv. valamint a finan-
eirozá-s megoldását már most. kellene és 
kélnem 'szervezni, hogy a háboru után az 
emlékmű létesítése azonnal végrehajtható 
l-egyen. 

— Egy ügyvéd megrágalmazta a kolle-
gáját. Ezelőtt három évvel az egyik szabadkai 
lapban egy cikk jelent meg, amely dr. Fi-
scher Jáikó ügyvédről sértő állításokat tar-
talmazott. A többek közt az is benne volt a 
cikkben, hogy dr. Fi-acher „bukólfélben levő 
vállalatoknál ugy szokott- -megjelenni, mint a 
varjú a. dögszagra." A cikkért a felelősséget 
dr. Ács Jenő szabadkai ügyvéd vállalta, 
akit a törvényszék nyomtatvány u-tján elkö-
vetett becsületsértés miatt kétszáz korom.: 
pénzbüntetésre itélt. A szegedi Ítélőtábla a 
pénteken megtartott felebbvitelii tárgyaláson 
a törvényszék ítéletét helybenhagyta. 

— Drágán árulta a tejet Dr. Temesváry 
Géza kihágási biró nyolc napi elzárásra és 
száz -korona pénzbüntetésre itélte Bárkányi 
József ve-dresházi ála-mvasuti pályaőr felesé-
gét, mert la hatóságilag megállapított áron fe-
lül árusított lefölözött tejet. Külön egy napra 
átváltoztatható 20 korona pénzbüntetést ka-
pott Rárlkányi-né, mert a tejet nem a piacon 
árusitotta. 

— A hadbavonultak családtagjainak se-
gélyezésére alakult bizottság pénztárkimotatása 
1916 január 24-j-kótől 1916 április 14-éig. Ha-
vonkinli ismétlődő adományok: Á l l ami fő-

reáliskola tanári kara 17.83, 17.83 35.66, Ba-
log Zsigmond 4.-50, Gsala Károly -2.—, Csikj-
József három lióra 30.—, iGsi'k Mária két hóra 
20.—, Dévai törvényszék koszorú megváltás 
100.—, „Ferrairia" munkásai 9.88, II . katasz-
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Számozott helyek. 

teri helyszínelés! felügyelőség 23.—, Kádas 
Mihálymé és ISz. 'Szigeti Béla 20, Kiss Ferene 
erdő tanácsos három hóra 48, Konstantin Gyu-
la ós Varga Imre -tandijai 15.60, Lakatos Jó-
zsef 10, özv. íMeá-k Gyuláné, -koszorumegvál-
tás ,20, Oldal .Tóz-sef négy hóra 8.60, iRohonczj 
Béla négy hóra 40, Siket-némák intézete -ta-
nári kara, három hóra 61, Wellisz Géza 20 
korona. Vak katonák alapjára: id. Aignet 
József, koszorum-egválás 20, ifj. Aigner -Jó-
zsef koszorumegválás 15, Boz-séki 'András 10, 
Bugárs-zki Elemér 20, Osányi Pál 50, Deuts-ch 
Olga 11.20, özv. dr. Faragó Ödönné 20, iF. F. 
és N. N. 4, Gárgyán IBéláné 5, d-r. Gyuricza 
Sádorné 50, Glassner Károly 10, Halász Piros 
10, Iparosok hálja eredménye 20, Juhász Ist-
ván papírkereskedő 50, K-átai Sándor koszom 
megváltás 50, Katona Ferenc 20, Kisági -Béla 
15, Kisis Gyula 10, Kocsádi Béla 5, -Kovács 
Miargit, Szatymaz 2.17, Kereskedelmi iskola 
gyűjtése ,14.60, Kchn Vilmos' seprőgyáros 20, 
Kelemen Mátyás 20, Lindenfeld Bertalan ko-
zo-ru -megváltás 30, ifj. Lippai István 5, -Mah-
ler Mór 4, Sándor -Lajos 10, Szinger Antal 26, 
Szegedi húsvágók szövetkezete 21, Tanulók 
otthona „Petőfi kör" 15, Tarokikos család: 10, 
Városi kereskedelmi iskola középső leány-
osztálya 15, Városi főgymn-áziium I I I . osztálya 
10, Vidá-cs Gyula ravatalára szánt koszorú 
maradványa 46.40, V. iB. gyűjtése 6.60, V. J. 
20 korona. Rokkant katonák alapjára: Batck 

B. Fiai 50, Bach Jenő 40, F-i-éber Miklósné 
10, Kiss Fereracné 10, Pignieziki Lajos Kis-
teek 50, 'Sándor Lajos 6, Szegedi tá-ne,kedvelő 
ifjak 17, özv. ifj. Vén .Andrásné 100 korona. 
Özvegyek és ár rák .alapjára: Csányi P á l 50, 

Ferenezi Mátyás kapitány asztalán maradt 
20. VI. ker. Kossuth-kör 23, Havas Ferenc 20, 
Mészáros Ferenc és Ráez János 17.-20. Nagy1 

Mihály 30, Pásztor,—Falta 10, Rendőrkapi-
tánysági gyűjtő-persely 31.20, SSeíbaffer Vilmos 
10, dr. Széli Gyula által, beteg asszony ado-
mánya. 10, Várnay Dezső 30 korona. 

— Nem sértette a királyt. Tavaly október-
ben Bartók Katalin feljelentette Üeiczi -Er-
zsébetet és azt állította róla, hogy őfelsége 
személyéről (két izben is hecsmérőleg nyilat-
kozott. A -megejtett nyomozás alapján az új-
vidéki ügyészség íReiezii Erzsébetet előzetes 
1 tart ózta táisba helyezte. A szegedi törvény-
szék tárgyalta annak idején az ügyet és bizo-
nyítékok hiányában a vádlottat felmentette. 
A szegedi Ítélőtábla pénteken foglalkozott az 
üggyel és a törvényszék ítéletét helyben-
hagyva, íReiezii Erzsébet szabadlábra helyezé-
sét elrendelte. 

— Megszökött hazulról. Almási Pálné, 
Felhő-utca 11. szám alatti lakos megjelent a 
rendőrségen és bejelentette, hogy Etel nevii 
tizennyolc éves leánya április negyedikén el-
tiint hazulról. A lányról -azt hiszi, hogy a vá-
rosban csavarog. -Szeiaélyleirása a következő: 
Középtermetű, arca hosszas, haja gesztenye-
barna, szeme szürke. -Sötétkék (kosztüm, lakk 
félcipő és fekete selyem kalap volt rajta, ami-
kor hazulról eltávozot-t. 

— Az uj harisnyakötő. A háboru uj ötle-
teteket teremt, A legtöbb ötletet a kénysze-
rítő szükség préseli ki a koponyákból. Vala-
mi drága, valami elfogy: pótolni kell ujjal. A 
gumimi is ilyen, mindjobban pótlásra szoruló 
anyag és -nagy probléma minden alkalmazá-
sában, a pne-imíat iiktól kezdve egészen a haris-
nyakötőig. A szerencsésebb a harisnyakötő. 
Ennél az intim toalettcikknél már megvan a 
lábakat fcörülszoritő, nyúlós, guminiszála-cs-
ká'k helyettesitője: a spirális fémhuzal. A 
legújabb újság ez a divatcikkek műhelyében 
mikor forgalomba -kerül, sokan megelégedet-
ten veregetik meg a vállát az emberi talá-
lókon yságnak. Vannak azonban — öregeb-
bek, — akik még emlékeznek rá, hogy vala-
mikor a gu-mmiszálak használata előtt már 
látták a spirális drótocsikát a harisnya-kötő-
ben. A gummi azonban száműzte, mert a 
drótnál jobb. 'A fémszálak kidörzsölik a ha-
risnyakötő szövetét, ha pedig mosásba kerül, 
rozsda üt ki rajta. -Most azonban kitűnő szol-
gálatot tesz és az újság erejével hat, akár a 
legújabb fegyver, a fokos, amely a múltból 
támadt fel a magyar fiuk kezében. Igy be-


