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zun-k azokért, akik fegyverben állanak, 
imádkozzunk a háború mielőbbi befejezése-
ért és a tisztességes béke áldásaiért. A me-
gyés püspiik végül elrendeli, .hogy minden 
plébánia templomban a Magyarok Nagy-
asszonyának ünnepét (október 8.) megelő-
zően .nyolc napon át esti ájtatosság tartas-
sák, melyen közösen a rózsafüzér imádság 
mondandó. Október 8-án, a Magyarok Nagy-
asszonyának ünnepén pedig a legméltóságo-
sabb Oltáriszentség egész .napon át nyilvános 
imádásra kiteendő. 

— Az ipartörvény módosítása. Budapest-
ről jelentik: Hi r szerint a jövő héten rendelet 
jelenik meg, amiely azok számára, akik a '.há-
borúban katonai szolgálatot teljesíttettek, lé-
nyegesen megkö'nnyiti az iparűzési jogot, A 
rendelet meg fogja könnyíteni az iparűzési 
jog képeditésének előfeltételeit azoknak, a 
kik a háborúban testi sérüléseket szenvedtek. 
A törvényes gyakorlat föltételei körülbelül 
a felére redukálódnak azoknál, akik katonai 
szolgálatban legalább három hónapot töltöt-
tek és akiknél a katonai szolgálat az előzetes 
gyakorlat idejét megszakította. A megköny-
nyités kiterjed a segédszolgálatosokra is. Az 
engedélyhez kötött iparokra, ez a kedvezmény 
nem vonatkozik. Azonban az építőipar érde-
keltjeinél ugy a testi sérülést, mint a kato-
nai szolgálatot beszámítják. A telepengedélyt 
jog, ha a háború miatt néni volt érvényesít-
hető, föléled. Azoknál, akik sebesülést szen-
vedtek, a három hónapnál rövidebb tartamú 
katonai szolgálatot is beszámítják. A humá-
nus rendeletnek az a célja, hogy a katonák 
számára a megélhetést megkönnyítse. 

— Erdélyi menekültek póstája. Bibó Olga, 
kereskedelmi iskolai tanulót felkérem, hogy 
Mvatalomíban délelőtt 9 ós 10 óra között sa-
ját érdekében sürgősen keressen fel. Dr. 
Pfílfy József árvaszéki elnök. — A belügy-
miniszter rendelete folytán felhivatnak a me-
nekültek, hogy legnélkülö^hetlenebb ruha-

szükségleteik összeírása céljából a Szegedi 
Katholikus Nővédő Egyesület Korona-utca 
18. szám alatti házában a délelőtti órákban 
haladéktalanul jelentkezzenek. 

— Megszűnik a nyári időszámítás. Május 
elsején a kormány tudvalevőleg uj időszámí-

tást- léptetett életbe. Május elsejének éjsza-
káján éjfélkor mindenki egy órával előbbre 
igazította az óráját és pár pillanat .múlva ól-
fél utáni egy órát jelzett az óramutató. Az-
óta már egészen hozzászoktunk az uj időszá-
mításhoz és nem is gondoltunk arra, liogy éj-
félkor és délben tulajdönképen tizenegy óra 
van. Október elsejétől kezdve ismét a régi 
időszámítás lép életbe és most ez tűnik Ifel 
majd újnak, amihez hozzá kell szokni. Szom-
baton éjfélután egy órakor, amikor eddig a 
szenvedélyes kávéházi vendégeknek — kény-
telen-kelletlen távozniók kellett a kávéház-
ból, tizenkét óra lesz és még egy óráig lehet 
gyönyörködni a pazar villanyfényben. 

— Rendelet a katonák törvénytelen gyer-
mekeiről. A hivatalos lap szombati száma ren-
deletet közöl a katonai szolgálatot teljesítő, 
vagy velük egy tekintet alá eső egyének 
törvénytelen gyermekeire nézve az elismerés 
anyakönyvi fel jegyzésének megkönnyítésé-
ről. A rendelet szerint a törvénytelen gyer-
mekek természetes atyja által történt elisme-
rését a gyermek születési anyakönyvében 
akkor is fel lehet jegyezni, ha a természetes 
atya az elismerő nyilatkozatot személyesen 
előszóval, vagy az általa kiállított és alá-
irt irat átadásával a katonai felsőbbség előtt 
tette és a katonai felsőbbség az élőszóval tett 
nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalta vq/gy 
a neki átadott iratot hitelesítette. Ha a ter-
mészetes atya törvénytelen gyermekét anya-
könyvi feljegyzésre nerrt alkalmas alakban 
ismerte el és meghalt vagy holtnak nyilvá-
níttatott, a gyermek, az anya, vagy törvé-
nyes képviselőjük a lakóhely szerint, illetékes 
királyi járásbíróság előtt kérheti az atyai 
elismerés megtörténtének bírói megállapítá-
sát, feltéve, bogy a természetes atya az aftyá-
val a gyermek születése után házasságot kö-
tött. A kérelmet szóval vagy írásban az eljá-
rásra illetékes királyi járásbíróságnak vagy 
a kérelmező lakó vagy tartózkodó helyének 
állami anyakönyvvezetőjénél lehet előter-
jeszteni. A kérelemben élő kell adni azokat 
az adatokat amelyékből megállapítható, hogy 
a férj a gyermeket elismerte. 

— Az erdélyi menekültekért. Az az összeg, 
amelyet a Délmagyarország az erdélyi me-
nekülték támogatására eddig gyűjtött, az el-
múlt héten 326.30 koronával gyarapodott. 
Adakoztak: D. J. és K. J. 12.30, Griiner Géza 
100, K. G. 20, a IKözponti Tejcsarnok telepé-

összeveTŐdésekniek, amelyeken .csapongó jó-
kedv és sziporkázó elmésség uralkodott, szá-
mos vonatkozásban igen üdvös kihatásuk 
volt. A gyakori, mondhatnám állandó össze-
jövetelek növelték laz összetartozandóság ér-
zését, amely kiinduló pontja volt sok életre-
való, közhasznú kezdeményezésnek. A kedé-
lyes viták solk témát életre szítottak a fogé-
kony írói lelkekben és buzgóbb tevékenység-
re serkentették az energiákat, Élénken emlé-
kezem azokra a vidám összejövetelekre, me-
lyeknek színhelye az Iskola-utcában létezett 
Hungária-szálloda kávéházi helyisége veit. 
Ez összejöveteleknek lelke és irányítója Pósa 
Lajos volt és tréfásan „zónaakadémiának" 
neveztük el bohém-társaságunkat. 

Az akkori életnek jellemző megnyilvánu-
lásai voltak azok a jóizii magyaros vacso-
rák is, amelyek a szó szoros értelmében „le-
zajlottak." Bejáratosak voltak hozzánk: Pósa 
Lajos, Lipesey Ádám, Gárdonyi .Géza, Ke-
meosey Jenő, Kalbos lEde, a muzsikus flDankó 
Pista, Setét Sándor, a „léha bajuszu szerző", 
Balassa Ármin, €serő lEde, Bal la Jenő, Ú j -
laki Antal, iPalócz László, ,Dr. Soltész Adolf, 
a holtig magyar ruhában járó Beek Pista, 
azután dr. Krausz József, akit annyira infi-
ciált a. társaság, bogy maga lis fölcsapott re-
gényiforditónak, végül a színtársulatból Tol-
lagi Adolf, Penyéri Mór, Fóris (Pista, Zilahy 
Gyula, Molnár László és még számos más. A 

házi gazdák persze laz én áldott emlékű szü-
lőim voltak. Az édes apáin, az egyszerű ipa-
ros, a mindenki Krausz bácsija, rendkivül li-
berális és felvilágosult gondolkozású ember 
volt, akinek ragyogott az arca és akkor volt 
legboldogabb, ha vendégeket látott maga kö-
rül; édes anyám pedig, ez a icsupaszivasszony, 
párját ritkító ízletes főztjével járult hozzá az 
esték sikeréhez. Az én jó öregeim ilyenmódon, 
akarva, nemakarva, .tényezőivé váltak az 
akkori irodalmi életnek, megérdemlik tehát, 
hogy róluk ezen a helyen kegyelettel meg-
emlékezzünk. 

A .kíorfestés hűsége érdekében azonban 
meg kell említenem, hogy nemcsak minálunk 
voltak ilyen, kedélyes irodalmi vacsorák, 
hanem, a derék Janik sógornál is, akinek ak-
kortájt valahol az István-tér tájékán volt 
polgári vendéglője. 

De most kopognak szanatóriumi szobám 
aj taján és hallom a fürdős hangját: 

— Nagyságos ur, kész a fürdő, tessék 
jönni! 

IE1 kell tehát válnom kedves emlékeim-
től, melyeknek leírásával ime hazatérek vá-
rosomnak irodalmi berkeibe. 

Fogadjanaik szívesen! 
Kőrös Mihály. 

.... .i "ív-

nek alkalmazottai -126, özv. Kroó Jánosné 20, 
Rados Ernő (Budapest) 50, Tanács György 
4 és Tandari János 4 koronát. Gyűjtésünk 
eddigi eredménye .28.112-83 korona volt, iá mai 
végösszeg tehát 28.439-13 korona. — A Szege-
di Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet pénteken 
választmányi ülést tartott. Dr. Arany Ká-
rolyné a,z ülésen felvetette azt a tervet, hogy 
azoknak az Erdélyből menekült nőknek, a. 
kik más irányú foglalkozást itt nem nyerhet-
tek, alkalmat kell nyújtani a gyönyörű eiy 
délyi hímzések készítésére. Az egyesület ma-
gáévá tette az eszmét és rögtön megkezdte 
az előmunkálatokat, melyek már Is a legszebb 
reményekkel biztatnak. A terv szerint a 
.nyersanyagot az egyesület szerzi be a mun-
kásnők részére, és a kész árukból karácsonyi 
bazárt rendez. A szükséges összeg előterem-
tésére október hó folyamán nagyszabású 
egyházi hang versenyt rendeznek, amelynek 
érdekében B>artuska Miksa altábornagy neje 
és lovag Worzikovszky Károlyné buzgólkod-
nak. A hangversenyen önálló orgonaszámok-
kal szerepel Járossy Dezső, a temesvári mii-
vész pap, dr. Zadravecz István gvárdián, a 
kiváló szónok pedig beszédet tart. A program 
többi száma .magánének és kórus lesz. Né-
hány nap múlva megkezdődik a jegyek áru-
sítása és minden remény ,meg van arra, bogy 
a szép tervet siker koronázza. A mozgalom-
hoz elsőnek Szarvas Sándor szombaton 50 ko-
ronát adott át a,z egyesületnek, mint az általa 
e célra rendezett gyűjtés eredményét. 

— A Szeged-Csongrádi takarékpénztár. 
ezúton is közli t. üzletfeleivel, hogy folyó évi 
október 1-től a pénztári órák délelőtt fél 9-től 
12 óráig, délután 3 órától 5 óráig fognak tar-
tatni. 

— Teherautójárat a tanyára. Régen fog-
lalkoztatja a hatóságot a tanyai teherautó-
j,áratok létesítése. Dr. .Somogyi Szilveszter 
polgármester is behatóan foglalkozott ezzel a 
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Egy gyilkosság története 4 részben. 

Budapest szenzációja. 

Előadások d. u. 5, 7 é s 9 órakor. | 
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Gyermekjegyek csak az el-

ső előadásra érvényesek. 
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