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mély zsebébe, szó nélkül elővette a bárom ko-
ronát és miközben átadta a pénzt a vásáros-
nak, kétszer egymásután megcsókolta a gyer-
tyán ]evő szent képet.... 

— Halálozás. Ifjú Gáti Béla, a városi felső 
kereskedelmi iskola középső osztályának nö-
vendéke október 17-én hosszas szenvedés után 
15 éves korában elhunyt. A holttestet csü-
törtök délután a Kazinczy-utoa fi. számú 
gyászházban beszentelték, azután Zsombo-
lyáira szállították; ahol örök nyugalomra he-
lyezik. . : Hiái&lsl 

— Háborús előadások az iskolákban. A 
jövő nemzedék nevelésénél a háború tanulsá-
gait tervszerűen ifel kell használni. lEz a cél 
vezette gróf Apponyi Albert kultuszminisz-
tert, amikor elrendelte, hogy az összes isko-
lákban rendszeres háborús előadásokat kell 
tartani a történelmi órákon vagy az olvas-
mánytárgyalások keretében. A miniszter a 
középiskolákban legalál/b tizenkét egymás-

után következő előadást rendelt el. iA rende-
let végrehajtásáról jelentést kell tenni a köz-
i>ktatásügyi miniszternek, 

— Elveszett. F. hó 18-án, szerdán délelőtt 
í) óra tájban az Európa-szálló és Zerge-utcai 
részen a nagy állomás felé menet elveszett 
egy fekete bőr pénztárca. A megtaláló a ben-
ne lévő papírpénzt megtarthatja, a pénztár-
cát egyéb tartalmával együtt ad,ja he a hely-
beli rendőrségnél dr. Sajtos Samu pénzügy-
igazgató-helyettes. 

— A Máv. uj vasúti díjszabása. Buda-
pestről jelentik: November elsején lép életbe 
a Máv. uj személy, podgvász és expressz-
dijszabáso. A személydijszabás különösen a 
gyorsvonatoknál, továbbá az első- és másod-
osztály tl Utazásoknál emelkedik jelentéke-
nyen. A. gyorsvonatokon azonban be fogják 
vezetni F harmadik osztályt is. Az uj pod-
gyászszállitasi illeték ötven kiloeramig az 
első ötven kilonyíter távolságra 80 fillér lesz. 

Ezentúl 100 kilométerenként emelkedik a díj-
tétel és a legtávolabbi Viszonylatban ötven 
kilogramig 13.50 korona lesz. Ötven kilogram 
súlyon felül tiz kilogramonkém további 0.20— 
3.00 koronával emelkedik a díjtétel. A leg-
kisebb illeték ilyenformán száz kilométer 
távolságra 1.50 korona, száz kiló súlynál 
pedig 4 korona lesz. Lényegesen megdrágul 
az expresszáru szállítási díjtétele is. Ez a díj-
tétel 10 kiiogramonkint 40 fillér lesz az eiső 
ötven kilométernél, azontúl fokozatosan 
emelkedik és 1400 kilométerig tiz kilónként 
7.2 fillér lesz a személyvonatokon, A gyors-
vonatokon ez a díjtétel 0.60—10.80 korona 
közt váltakozik. A régi menetjegyfüzeteket' 
január elsején tul érvénytelenítik, kivéve a 
vasúti és közszolgálati tisztviselőkét. Meg-
szűnik a tizenöt napi bérletjegyek érvényes-
sége is és ezentúl helyettük csak havi bérlet-
jegyet adnak ki. Ezeknek ára az első tiz ki-
lométer távolságon bellii 1 az 1. osztályban 25, 
a II. osztályban 16.60, a harmadik osztály-
ban 10.40 korona lesz. A jegy ára 15 kilo-
méterig 31.20. illetve 20.80 és 13 korona, 
husz kilométerig 46.80, 21.20. illetve 19.50 
korona, huszonhét kilométerig 62.40. 41.60 és 
26 korona, végül 40 kilométerig 78. 52, illet-
ve 32.50 korona lesz. Negyven kilométeren 
tul nem adnak ki havi bérletjegyet, Érvény4 

ben marad a féláru vasúti jegy vásárlására 
jogosító bérletigazolvány is. Ezeknek ára 
azonban az f. osztályban 640. a II. osztály* 
ban 360, a HL osztályban 200 korona lesz. 

— Ady Endre betörőit elfogták. Buda-
pestről jelentik: Tegnap hajnalban Gtisz Ar-
túr ÍMehmed szultán-uti divatárus üzletének 
kirakatát két katona feltörte aztán beszökött 
a házba. Az őrszemes rendőr egy másik tár-
sával utánuk ment és a két katonát a ház 
második emeletén elrejtőzve találta meg. A 
főkapitányságon kiderült, hogy az egyik 
Bende Richárd katonaszökevény, akit a rend-
őrség Holeva Anna gyilkossági ügyében is 
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Pénteken szombaton és vasárnap 

Jókai fóér világhírű regénye filmen 

II. befejező rész 4 felvonásban. 

Filmre átdolgozta és rendezte: Wilhelm Károly. 
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keres, a másik pedig Guttmann János tüzér, 
aki betörésért már több izbeii volt. büntetve 
s akit most is keresett a rendőrség. Emesz 
detektivesoportja kiderítette azután, hogy a 
két betörő legutóbb is hét betörést követett el, 
Ök jártak többek között Ady Endre írónak 
Veres Pálné-utca 6. szám alatti lakásában és 
onnan 20.000 koron/ értékű holmit Jopfalc el. 
Betörtek azonkívül Szemere Árpád Deák Fe-
renc-utcai kézmüárukereskedésébe és a Ká-
roly király-uton levő Platschek-íé\e ruhake-
reskedésbe is. Bende az összes betöréseket be-
ismerte, de tagadja, hogy a gyilkosság alkal-
mával a rákosi pályaudvaron együtt lett 
volna Krémerrel. 

— Kedélyes est a Tisza-szálló nagyter-
mében. Alexander M, a nálunk is kitűnően 
ismert illuzionista iSzegeden tartózkodik, 
hogy vasárnap délután 5 órakor az i f júság 
és este negyedkilenckor a felnőttek számára, 
előadást tartson. Vele van természetesen fe-
lesége, Donna Anastella, a hírneves spanyol 
telepatikus nő, akivel együtt utolérhetetlen 
dolgokat produkálnak a modern mágia, fizi-
kai, spiritisztikai, szuggescio, gondolatolva-
sás és telepátia köréből. Alexanderek csak a 
két vasárnapi előadást tar t ják meg, érthető 
tehát, hogy a jegyek iránt már is széleskörű 
az érdeklődés. Az érdekesnek ós élvezetesnek 
Ígérkező előadásokra jegyeket Pető E rnő do-
hánytőzsdéjében lehet venni, vagy előjegyez-
ni. Helyárak: nagy páholy 20, kis páholy 15, 
fenntartott hely 4, számozott hely 3, I. hely 
2, II. hely 1.20 korona. , , ; 

— A sikkasztó tábori pap. Megírtuk, hogy 
Török János tábori lelkészt letartóztatták, 
mert a 300-ik honvéd hadosztály harctéri ala-
kulatának hiányzó 40.000 koronájáért őt ter-
heli a felelősség. Török János a szegedi hon-
védbiróság fogházában van letartóztatva s 
megállapították róla, hogy valóban fölszen-
telt áldozópap s nem — mint az első hir szó-
lott róla — állelkész. 

— A városi alkalmazottak háborús se-
gélye. A hivatalos lap szerdai száma közölte 
a közszolgálati alkalmazottak részére enge-
délyezett egyszeri háborús segélyekről szóló 
rendeletet. 'Minthogy a rendelet értelmében, 
amelyet már részletesen ismertettünk, a 
köziigazgatási szolgálatban álló tisztviselők 
segélyének egy részét a városnak kell fizet-
ni, iSzegeden már számításokat végeztek, 
hogy a fölemelt segély mekkora terhet ró a 
városra. A számítás eredménye az volt, hogy 
a városnak .körülbelül 180.000 koronával kell 
hozzájárulni a. háborús segélyekhez, mig a 
mailt évben .101,000 korona volt a hozzájáru-
lás. ,A számitások szerint a közigazgatási él 

Férjhez 
menő leányok, asszonyok előkelő, szép, 
matt teintet ugy érhetnek el a legbizto-
sabban, ha Diana-alabástrompudert és 
Diana arckrémet használnak. Használati 

utasítást ingyen 

adunk 
minden dobozhoz. A szeplők, pattanások, 
mitesszerek, arcfoltok egyedüli biztos 
ellenszerei e készítmények, Forradalmat 
idéztek elő a női szépségápolás terén és 

minden 
nő, aki egyszer kísérletet tett velük, 
állandó híve lett a Diana-készitmények-
nek; a báj, kellem és szépség biztos 

zálogát kapja az asszonyt és 

leányt 
egyaránt érdeklő Diana-készitményekben. 

Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 
Diana Kereskedelmi Rt. 
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