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— Sok&c asszonyok a korzón. Furcsa, de 
a háborúban- már nem egész szokatlan lát-
ványban lehetett azoknak részük, akik szer-
dán délelőtt a Korzón sétáltak. A szél lom-
hán söpörte a platánok lehullott, sárga leve 
leit és finom, szépasszonyok bokáig gázoltak 
az őszutó fonyadt virágai között. A száraz 
gályak szomorú melódiákat zizegtek és négy 
tarka-barka öltözetű nő körűi valóságos kis 
csoportosulás támadt. íA négy nő a korzó 
közepén letelepedett a földre, öblös és ké-
nyelmes négy karosszék elé, a sárga levelek 
re tették 'batyujukat, aztán előszedték belőle 
az elemózsiát. Sokáé nők voltak, valahonnan 
a Bácskából, vagy Torontálból vetődtek ide, 
a heti piacra; ezüsttel hímezett, drága ru-
hájukon csillogott a verőtfény és szegényes 
szerénységgel kuporogtak a bérszékek alatt. 
Az élelmes Buéhwaid bácsi, azonnal észre-
vette őket, odament hozzájuk és azt mondta, 
begy ne foglalják el a székek előtt a helyet, 
mert a székekért fizetni kell. A sokáé asszo-
nyok szó nélkül előkotorászták domborodó 
szoknyájuk labirintusából a vastag pénztár-
cát, lefizették a székekért járó három kraj-
cárokat, — aztán szépen fii ve maradtak a 
földön és a járókelők nem kis csodálkozásá-
ra, nagy nyugalommal [fogyasztották ebéd-
jüket. 

— Üdvözlet a f rontról . A 302. honvéd 
gyálogezredbell szegedi és hódmezővásárhe-
lyi bakák nevében Posgay Károly és Ma-
czelku Jáncs tizedesek, Könyv, Mátyás őrve-
zető, 11 éger Hermán, Lengyel Bandi, Cseh 
József, Martoimsi Aulai, Mészáros József és 
Pintér (György a Déhnagyarország ut ján üd-
vözletüket küldik az összes ismeréseiknek és 
„a s/ép szegedi leányoknak" az orosz front-
ról. 

— Nők mint hivatalszolgák. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a katonai szolgá-
latra behivott rendőrök helyébe városi szol-
gákat osztott Le. A szolgák helyét a .polgár-
mester nőkkel tölti he. Az intézkedésre az^i't 
volt szükség, -mert — mint jelentettük — a 
honvédelmi miniszter 16 rendőr fölmenté,sót 
visszavonta és esak 13 rendőr marad a vá-
rosban. ' , i. i 

— Drágább lesz a hálókocsi. Budapestről 
jelentik: A vasúti hálókocsi társaság igazga-
tósága tervbe vette, hogy a. hálókocsi tari-
fáját száz százalékkal fölemeli. A társaság 
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nagy csapás, hogy arcbőrét szeplők, patta-
| nások, mitesszerek, foltok éktelenitik el. 

A női szépségápolás terén csodálatraméltó 
forradalmat idézett elő a Diana alabástrom-
puder és a Diana-krém. Ha felesége vagy 
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ezen csodás szereket használja, arcbőre 
végtelenül finom friss és iide lesz, mintha 
csak tejben fürösztötték volna meg. A két 
csodaszer használata nyomán a szépség 
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a drágítást azzal indokolja, hogy a mai árat 
huszonnyolc évvel-ezelőtt állapították meg. 
A vasúti hálókocsik szaporításáról a közel-
jövőben nem lehet szó 

— Az ügyvédi dijak emelése. Nagyvárad-
ról jelentik: A nagyváradi ügyvédi kamara 
vasárnap dr. Thury Kálmán elnöklete alatt 
rendkívüli közgyűlésen tárgyalta azt az in-
dítványt. amely az ügyvédi dijak fel-emelé-
sét kéri. Dr. Medvigy Gábor titkár bejelen-
tette, hogy a tábla és a törvényszék elnöke 
értesítette a kamarát, hogy hajlandó a skátdt 
emelni s evégből kérték, hogy az ügyvédek 
terjesszék elő kívánságaikat. A választmány 
javaslatára -elhatározták, hogv bizottságot 
küldenek ki, amely érintkezésbe lén a tábla 
és a törvényszék elnökével s a iárásbirósá-
gok vezetőivel. A közgyűlés 14 tiaoon belli! 
várja a bizottság jelentését. 

— Vádirat a Baíkán-vonat katasztrófá-
jának ügyében. Szabadkáról jelentik: Ez évi 
május 6-ikáró] 7-ikére virradó éjjel hajnal i 
3 órakor Ókér állomáson a Balkán-vonat 60 
kilométeres sebességgel beleszagolt fiz állo-
máson ugydnyzon sínpáron veszteglő teher-
vonatiul. A tehervonat ezúttal is a rendes he-
lyén, a negyedik vágányon vesztegelt, mig a 
Balkán-vonatnak a mellette levő harmadik 
vágányon kell elfutnia. A Balkán-vonat moz-
donya nékiszaladt a tehervonat utolsó kocsi-
jának, amelyet elszakított a tehervonat többi 
részétől, kiröpítette a harmadik vágányra, 
•ahol az esés folytán 15 méternyivé fi síneket 
felvágta. Rémes erővel ütközött Öfisze a két 
vonat, egymásra torlódtak, ég felé meredtek 
a kocsik. Nagy-Olajos János, a tehervonat 
zárófékezője, az összeütközésnél szörnyet 
hall. íA gyorsvonatnak 3—4 kocsija erősen 
megrongálódott, a -tehervonat 6 kocsija pe-
dig teljesen szétzúzódott. A gyorsvonat uta-
sai, akik közül szerencsére senki sem sérült 
meg, különvonattal folytatták az uíjn-kat 
Szabadkára. A megindított vizsgálat kiderí-
tette, bogy a va-suti személyzetet terheli az 
összeütközésért a felelősség. Az ügyészség 
most elkészült a vádirattal, amelyben az 
ókéri állomás egyik forgalmi dijnóka, váltó-
kezelője és térfelügyelője, továbbá a Balkán-
vonat mozdonyvezetője ellen a ibtk. 438. szaka-
szába ütköző .közveszélyii rongálás vétsége 
miatt vádat emel. /A vádirat szerint a váltó-
kezelő az 5. számú váltót a tehervonat beha-
ladása után a kitérőből nem állította át az 
egyenes irányba, hanem a váltóőrbódéban el-
aludt és a Balkán-vonat érkezése előtt elmu-
lasztotta a váltót a 3-ik bejárási vágányra ál-
lítani. A tér-felügyelő — aki egy személyben 
állomási málházó is — ,a teher- és a Balkán-
vonat beérkezése előtt elmulasztotta a váltó-
vizsgálatot, illetve nem tartotta meg az elő-
irt ellenőrzést, hanem aludt az irodában. A 
forgalmi dijno'k ellen azért eme'lt vádat az 
ügyészség, mert megtűrte, hogy a térfel-
ügyelő, akiről tudta, hogy a, váltóvizsgálatot 
nem tartotta meg, az irodában aludjék és 
mindezt tudva, a szemafort mégis szabadra 
állította. Az érdekes ügyét a jövő hónap ele-
jén fogja tárgyalni a törvényszék. 

—• Adományok. A következő sorok közlését 
kérték: Hutter Károly nagykereskedő arról 
értesítette a siketnémák szegedi intézetének 
igazgatóságát, hogy az intézet szegény nö-
vendékeinek segélyezésére évenként 200 ko-
ronát adományoz. E nemeslelkű elhatározá-
sáért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az 
intézet igazgatósága, — A Szeged-pályaud-
varon működő vöröskereszt üdítő állomás ve-
zetősége hálásan köszöni az 1917. julius 1-től 
októberig l- ig befolyt, aláblb felsorolt nemes 
adományokat: Szász Ernő igazgató 100, Ma-
gyar Kender és Lenipar /r.-t. 100, dr. Szalay 
József főkapitány 10, dr. Kószó Istvánná 10, 
dr. Andrássy Kálmán 10, templom perse-
lyekből 75.46, Englander .József perselyéből 
93.90, vasúti perselyekből 58.70, mun'kásbiz-
tositó pénztár perselye 10, összesen 468.06 ko-
rona, i 

Raskoinikov 
a fűmen. 
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az Urániában. 

— Tanfolyamok a felső ipariskolában. 
A szegedi állami felső ipariskolán október 
22-én két heti időtartammal szántógépkezelő 
tanfolyam, november 1-én pedig január 15-ig 
terjedő időtartammal, heti 6 órai esti okta-
tással gyenge áii./mn elektrötechnihVii tanfo-
lyam fog megindittatnj. A tanfolyamok tan-
és vizsgadijmentesek, azonban az ipariskolai 
segélyalapra minden 'beiratkozó 2 koronát 
tartozik fizetni. Részt vehetnek a tanfolya-
mon oly iparosok, mezőgazdák, ipari és me-
zőgazdasági alkalmazottak, kik legalább 18 
évesek, magyarul olvasni és irni tudnak és a 
4 számtani alapműveletet ismerik. A szántó-
gépkezelő tufolyamra azonban csak olyanok 
vétetnek fel, kik megfelelő gépészeti isme-
rettel bírnak, vagy gépkezelő vizsgát tettek 
le. Beiratkozni lehet naponként délelőtt 11—1 
óráig, azonkívül a tanfolyam megnyitásának 
napján esti 6—7 óráig az intézet igazgatósá-
gánál (Mars-tér 7.) /mely alkalommal a sze-
mélyazonosságot igazoló okmány is (felmuta-
tandó. Az igazgatóság. 

— Megérkeztek. Legújabb őszi és téli női 
és leány kabátok, kőpenyegek szövet, posztó, 
bársony, plüss és perzsia kelméből, szőnne-
kabátok, bundák, blúzok, aljak stb, Mér-
tékszerinti rendelések és legolcsóbb árban. 
R e m é n y í n é divatháza, Szeged, főposta mellett. 

— Ékszereit Savittassa és alakíttassa a 
„Royal"-kávéházzal szemben levő „Temes-
vári" aranyművesnél. 
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a „Ködös problémák" sorozat első filmje. 

bűnügyi dráma 4 felvonásban. 

Ezenkívül 

A német hadifilmhivatal hiteles felvétele 

két részben. 

• • 
Előadások d. u. 6, fél 8 és 9 é r a k o r , vasárnap d. 
u. 2 órá tól folytatólag. Jegyek előreválthatok 
d. H. 4 órától vasárnap fél 2 órától kezdve 


