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A régi 
arany-őszök; .a. tinóin bánatok é.s boldog her-
vad ás, szelid sírások, mosolyog melankóliák, 
kinzó és néma vágyak csuda-őszei hová let-
tek? A régi szeptembervégi reggelek; iste-
nem, olyan kedvesen bágyadt ivolt. a véli nap 
mosolya, mint egy elvirágzott, szép és lmja 
asszony szemérmes pirulása, amikor multjá-
ra gondol. Olyan békés, csöndes, mint a halni 
készülő szüzleány, aki kínlódva és furcsa, 
fá jó megnyugvással készülődik az égi vőle-
gényhez. 

Szent régi .szeptemberek! i A mikor siró-
nevető-bold-og fájdalomlmal haladtunk el szó 
nélkül a lány mellett, akit szerettünk és friss 
léptekkel, ruganyos erővel indultunk minden 
formás kis boka után. (Büszkéin és gőgösen 
léptünk; energia feszítette még 'hajszálain-
kat is. És tervezgettünk, lázas aggyal festet-
tük meg a jövő képét és színes rongyokkal 
aggattunk tele minden homályos sarkot. A 
rongyokról akkor azt hittük: királyi palást 
és drága hermelinakmek, ragyogó ékszerek-
nek gondoltunk minden formátlan kavicsot, 
puha kis kezet. . . És láng volt a szagunkban 
és reszketett a hangunk a feltörő energiánk-
tól. óh, rombolni szerettünk volna, vagy épí-
teni; nagyot, hatalmast, világraszólót. És me-
séltünk) lágyan, átszellemülve. És boldog 
önbizalommal, visszatart ott, feszülő erővei 
szőrit ott uk meg társunk kezét, a lányét, akit 
gyöngéd szívvel helyeztünk központjába 
minden szép álmunknak. 

Régi szeptemberek, régi arany-őszök! 
Miért hogy most vérszinünek látjuk az őszi 
fényt; régen esküdtünk rá, hogy arany. iMi-
ért, hogy most már a finom bokákat nézzük 
mel-amkól-ikmsan, amikor régen tulajdonosaik-
nak meséltük szomorúan az ősz melankóliá-
járól? És liogy lustán elnyúlunk ebéd után 
és nem vágyunk sehova se, mert a szél du-
dál az utcán. Akkor kötéllel sem lehetett 
bennünket honn tartani és nem volt 'hideg a 
jégeső sem. A legényélet .is mily vidám volt; 
most. megtörve godolunk rá, bogy tavaszra 
asszonyt (hozunk a házhoz; nagyon is magá-
nyosan van az ember igy: egyedül. 

Régi szeptemberek, régi arany-őszök, 
máért hogy vérfényüek most a napjaid és hi-
degebbek a szelek; miért iiliink összetörten 
és busán órákhosszat füs'tös kávéházakban? 
Aliért változtál meg ennyire szép és kedves 
és finom-szomoru ősz, mikor ugy ivágynnk 
utánad, bogy a réginek lássunk még egyszer. 
Ugy, arany fényben, hiszen a szemünk a régi 

• még, ha sötét árkok köritik is. A szemünk 
a irégá ínég, a hátunk is csak egy kicsit, haj-
lott és szivünk tüze vált hamvadévá. Vagy 
vérfényü voltál mindig s csak akkor láttuk 
aranynak a pirost? És többé nem lehet? 

- Koronaőr-választás. A Bud. Tud. je-
lenti: Az egyik megüresedett koronaőri mél-
tóság betöltése végett az országgyűlés két 
háza a képviselőház kupolatermében iilést 
tart, amelynek napirendje lesz: a koronaőri 
állásra való jelölés kihirdetése; a megvá-
lasztás és az iilés jegyzőkönyvének hitele-
.sitése. , I 

— Gróf Tisza István levele a Neue Freie 
Presséhez. Bécsből jelentik: Gróf 7 isza István 
miniszterelnök a következő levélben köszönte 
meg a Neue Freie Préssé-nek az erdélyi me-
nekültek érdekében indított gyűjtési akció-
ját: „Állami ügyekkel való túlterheltségem 
miatt csak injost jutok hozzá, liogy a Neve 
Freie Presse .szerkesztőségének ;az erdélyi 
menekültök érdekében indított valóban :ne-
meslelkü mozgalmáért a. legteljesebb köszö-
netemet és legőszintébb elismerésemet kife-
jezzem, őszinte örömmel fejezvén ki azokat 
az érzéseket, amelyeket ez a mozgalom) 'Ma-
gyarországon kelteti. lE nehéz napokban vi-
gaszunk és közös jövőnk biztos támasza, 
hogy a monarchia két államát .nemcsak és 
közjogi kötelékek fűzik össze, hanem a meg-
próbáltatások óráiban is szilárdan kitárta-
ink egymás mellett és lelkileg ma közelebb, 
vannak egymáshoz, mint valaha. Magyar 
or-zágnak és Ausztriának bensősége- ö.xsz-
ta-rtozan dósága épen abban mutatkozik, hogy 
az a meleg fuvalom, amely a Neue Freie 
Presse mozgalmából Ausztriából felénk áradt 
— -itt meleg szivekre és bálás köszönetre ta-
lál. Kórom -a tekintetes szerkesztőséget, liogy 
a gyűjtött "00.000 koronát meghaladó össze-
gei a. rn. kir. belügyminiszter urnák, mint 
eV. erdélyi; menekültek segélyző bizottsága 
központi vezetőjének beküldeni szíveskedjék. 
Még egyszer kérem a tekintetes szerkesztő-
séget, legyen níeggyőződvo őszinte köszöne-
temről és legteljesebb elismerésemről. Tisza 
s. K. 

— Az ármegállap'tó bizottság ülése. Az 
ármegállapitó bizottság csütörtökön délelőtt 
tizenegy órakor dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester elnöklésével iilést tart. 

— Kitüntetés. A k i rá ly Rakits G y u l a n y i l -
vántartó őrmesternek, a szegedi honvédkerü-
leti parancsnokság állományában, a háború-
ban teljesített kitűnő szolgálata elismeréséül 
az ezüst érdemkeresztet adományozta. 

— A menekült tanulók iskoláztatása. 
I>r. iSzele iRóbert tankerületi főigazgató a 
következőkről értesítette Szeged város taná-
csát: 1. A menekült tanulók bán-mely közép-
iskolába létszámon felül is 'felvehetők és min-
dé dij fizetése alól felmentendők. 2. 'Bizo-
nyítványok bemutatása nélkül is felvétetnek 
a tanulók ideiglenesen a megfelelő osztályba. 
3. A tanulók lehetőleg kömyvsegélyben is fog-
nak részesülni. 

— Az iskolaszék ülése. Szeged iskolaszéke 
kedden délután 4 órakor dr. Gaál Endre 
kulturtanácsos elnöklésével ülést tartott. Az 
iskolaszék elhatározta, liogv a város által 
adományozott 2400 koronából az idén is el-
látja a szegény tanulókat lábbelivel és ruhá-
val. Tekintettel azonban arra, hogy ebben az 
évben a szükség még növekedett, kéri az is-
kolaszék a várost arra is, hogy ezt az ösz-
szeget 3000 koronára egészitse ki. Köszöne-
téi fejezte ki az iskolaszék azoknak a taní-
tóknak, akik a liszt-összeirásnál és az erdé-
lyi menekültek összeírásánál segédkeztek. 

— A Szegedi Katholikus Nővédő Egye-
sület rendkívüli közgyűlése. A Szegedi Ka-
tolikus Nővédő Egyesület 191(i. október 3-án 
délután öt órakor szókházában rendkívüli 
közgyűlést tart, amelyrd az egyesület tagjait 
ez ütőn hívja mJeg az elnökség. A közgyűlés 
tárgya: Határozathozatal ingatlan vétele 
tárgyában. 

— Katonaorvosi kinevezések. Dr.Szetyerov 
Pál és dr. Vas József Zoltán, az 5. népföl kelő 
parancsnokság} nyilvántartásában álló nép-
fölkelésre 'kötelezett orvosokat az 5. honvéd 
pótzászlóaljhoz való beosztás mellett a király 
a háború tartamára segedorvnsokká nevezte 
ki. 

— A fehértói csatorna tisztítása. A váiosi 
mérnöki hivatal jelentést tett a tanácsnak 
arról, hogy a fehértói csatorna tisztítás' 
munkálatai már annyira előrehaladtak, bogy 
a viz lefolyása biztosítva van. A tanács a je-
lentést. tudomásul vette. 

— A zsidó újév. Az újévi istentisztelet 
szerdám, és csütörtökön délután félhétkor, 
pénteken délután Irat. órakor, szerdán és csü-
törtökön délelőtt a régi zsinagógában, hét 
órakor, az újban félnyolckor kezdődik. 

— Rendelet a menekült családok seg -
lyezéséröl. A hivata'os Ikp keddi száma a 
honvédelmi miniszter trendeletét közli az el-
1 -ínség által megszállott vagy -az ellenség ál-
tal veszélyeztetett vidékről elmenekült csalá-
dok segélyezése tárgyában. A rendelet szerint 
akik eddigi tartózkodási helyükön ideiglenes 
évi segélybon részesültek, ha ezt a körül-
ményt elfogadható módon igazolják, az ellie 
lyezésre szolgáló községben azonnal fel kell 
venni segélyezés alá é-s az ilyon családok ré-
szére a segélyt soron kivül kell megállapíta-
ni és kifizetni. A magánosok, vagy a társa-
dalom által nyújtott adományok az állami 
segély megállapításánál figyelembe nem jö-
hetnek. 

— A verekedés á dozata. A Délmagyar-
ország keddi számában jelentettük, hogy a 
vasárnap éjjeli verekedés áldozata. Szabó 

Károly lakatossegéd a városi közkórházban 
a szenvedett sérülések következtében kiszen-
vedett, Kedden délelőtt a holttestet felboncoi-
ták és megállapították, hogy a halántékon 
ejtett szúrás okozta a halált. A rendőrség 
erélyes nyomozást folytat a tettes kézrekeri-
tésére. 

— A Szegedi Vörös-Kereszt Egylet szep-
tember 30-án, szombaton délután fél 6 órakor 
a városháza bizottsági termében választan? 
nyi ülést tart. 

— Sikkasztó vasutas. Két éven keresztül a 
röszkei vasúti állomáson teljesített szolgála-
tot Urbanovics .Zoltán államásfelvigyázö. 
Mint az állomás vezetője a kezelésére bizott 
hivatalos pénzekből mintegy 300 koronát el-
sikkasztott és egy száz koronás óvadékot jo-
gasulatlanul megtartott. Hivatali sikkasztás 
büntette miatt kedden vonta felelősségre u 
szegedi törvényszók Pófco2/-tanácsa. A vád-
lott előadta, liogy nem érzi -magát bűnösnek 
és a hiány onnan származhatott, hogy elszá-
molta magát. Ezzel a védekezéssel szemben 
a bíróság megállapitotta, hogy .az annak ide-
jén megejtett rovancsolás alkalmával kide-
rült, liogy Urbanovics egyes tételeket nem 
könyvelt el. A kihallgatott tanuk terhelő val-
lomása, .a vád- és ivédelem meghallgatása 
után a törvényszék hivatali sikkasztás vétsé-
gében találta bűnösnek a vádlottat és ezért 
öt havi fogházra ítélte. 
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