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Erdély. 
Az újságíró, aki qgy agyon kínzott, so-

vány gebe hátán, és liellketrázó ágyiisszekéreu 
tette mieg az ultat huszonkét nap alatt Ér-

i 
dólybő'l kimasírozó ezredével az u j alföldi 
garnizon j'áig: most kipihenve, megnyugodva 
áll az ország szivében, a neki ismeretlen, szép-
ségeivel mindössze érdekes Szegeden. Az új-
ságíró most katona, kard van az oldalán, rtc 
szemét nem tudta leszoktatná arról, hogy 
ezentúl i.s mindent né az újságíró szemével 
lásson; magával hordozza a háromhetes szo-
morú, temetés-lassuságu ut emlékeit, hangu-
latokat, melyek közt ezalatt élit s melyeket 
most az itteni kedves idegen embereknek 
akar lekottázni 

* 

A délutánit már csak az óramutató akar ja 
elhitetni az emberekkel, este van már, őszá 
este, melynek szokatlanul lágy takarója alatt 
ragyognák az apró viilanygömíbök. Künn az 
utca olyan ismerős: csengetve halad a villa-
mos, mindenütt .szio, elevenség, élet: könnyű 
kacajok, vidám hangok, sétáboto'k diszkrét 
kopogása s gáláns kalandokat eláruló kard-
csörrenés, benn a kávéháziba puha zsöllélklben 
Lloj'dot olvasó komoly öreg urak között eg> 
kis meghitt sarokasztalnál iv papír föllé ha j -
lik egy erdélyi ú j s ág í ró . . . 

* 

És álmodik Erdélyiről. Erdélyről, ahol 
a hegyek között a legszebb az ősz. Ilyen-
kor már leninit a havasoknak messzire ragyo-
gó fehér köpenyük van s ,az erdők fái levelei-
ket aranysárgán adják vissza az anyafödü-
aiék. Végiggondol száz és száz kis városon ós 
falun, mélyek szaliden lapulták meg hegy-
óriások kékes-Vökl lábainál s fehérén, kiemel-
kedő tornyaik mutat ták az utat a jámbor 
vándornak. Egy kedves kis falunál pihen 
meg, a,falu közepén egy öreg kálvinista tem-
plom áll magas .tornyával, melynek olyan 
megható-szegényes lilás-szürke a szinte. Húsz 
évvel ezelőtt a templom nagy kartjében rö-
vidnadrágos, tornainges kis uriííiuk lapdáz-
tak s ha messze gurul t a kis guinmiilapda, az 
öt-hat szilaj fiúcskát mindig magállitótita 
egy elhanyagolt síremlék, mely arról regélt, 
liogy Isten háza előtt e szent helyen hált meg 
nagyságos és nemes Zsombory Zsuzsána ese-
esemőgyermekével, aki ,a pogány törökök ül-
dözése elől a toronyablakból levetette magát. 
Az egy'kori , rövidnadrágos fiúcska szörnyű 
aggodalommal gondol arra, nem talál-e maj-
dan otthon, az elhagyott kis faluban friss sír-
emlékeket, melyek kemény, dacos feliratai 
asszonyok szent hősi haláláról beszélnek. . . 
A-z ujságiró, aki régen azt hitte, hogy semimi 

köze sincs már ebez a- kis faluhoz, az ócska 
templomaihoz, az otthagyott fákhoz és helyek-
hez: busz év multán messze idegen házak és 
emberek között fá jó féltéssel gondol rá , félti 
a kis templom hűvös és szent csendjét, éjjöl 
a házak és utcák nyugalmát és a szép fehér-
ha jú öregek közelgő estéjét. A nagy .városok 
zajában elfelejtettnek hi t t emlékei, mint meg-
riadt gyermekiek anyjukhoz, szaladnak visz-
sza hozzá, mert érzi, hogy egy Vaid, gaz csorda 
az é j takarójában tüzesóvát akar vetni egy 
szelid, falusi házira, ahová tegnap csak a 
szellő jáirt a rózsák illatáért. 

* 

És most érsfi: előbb élkelfott hagyni, meg 
kellett tagadni azt a helyet, hogy most isimét 
féltő szeretettel visszatérjen hozzá . . . Erdély-
hez, ahol nekem, tálán mondhatom nekünk, 
minded erdélyinek legszebb minden. lEzt az 
őszt nem lehet elfelejteni s tavasszal! több vi-
rágot és pompásabbat kell adnia annak a 
földnek, melynek mii nagyon, nagyon sokat 
adtunk oda. 

Tóth Sándor. 

— Időjárás. Hazánkban az idő enyhe. 
A hőmérséklet makszimuma 24 C. fok 
volt Temesvárolt, minimuma 4 C. fok 
Késmárkon. 

IDÖPRGGNÓZLS: Túlnyomóid!) száraz 
idő várható, hősülyedéssel. 

SÜRGÖNY PROGNÓZIS: Száraz, hűvö-
sebb. 
—- Minisztertanács. Pénteken délután gróf 

Tisza István> miniszterelnök elnöklésóvel 
na in isztertanácB volt. 

— GhiUány kerül a közélelmezési szer-
vezet élére? Budapestről telefonálja tudósitónk: 
Politikai körökben elterjedt hir szerint a 
.közélelmezési hivatal élére a kormány báró 
GhiUány Imre földmivelési minisztert sze-
melte ki, ügyvezető alelnök Kürthy Lajos 
volt turóci főispán lesz. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
hétfőn délben .Szegedre érkezik. Hétfőn dél-
után a közigazgatási bizottság ülésén, szer-
dán pedig az októberi közgyűlésien fog elnö-
kölni. t , 

— Az iparostanonciskola és a gazdasági 
népiskolák. Pénteken délben a kultuszminisz-
térium .kiküldöttei: dr. Tóth Is tván és ár. 
Gönczy Jenő miniszteri titkárok és Serényt 
Jakab központi tanfelügyelő Szegedre ér-
keztek, hogy az ip arostanonciskola és a gaz-
dasági népiskolák létesítése ügyében a város 
tanácsával tanácskozásokát folytassanak. A 
kiküldöttek itt 'tartózkodásuk alatt a város 
vendégei. Délután megnézték azokat a telke-
ket, amelyeken a .város az iskolákat felállít-
tatni kívánja. Három ilyen telek van, egy az 
Alsótanyán, egy a Felsőtanyán és egy Szaty-
ínazon. A tanácskozást szombaton délelőtt 

[ ta r t ják meg. 

— Ég a Danubius hajógyár. Budapestről 
telefonálja tudósitónk: A Danubius hajógyár 
Külső-váci-utcai telepének torpedóosztálya 
pénteken este kigyulladt. A tűzhöz kivo-
nult a főváros egész tiizörsége és nagy-
számú katonaság. A hajnali órákban a tüzet 
lokalizálni még nem volt lehetséges. — Ké-
ső éjjel az angyalföldi HartnianrHféle .fa-
gyapotgyár is kigyulladt és leégett. A telep 
mellett levő .tömeglakás is tüzet fogott. A 
lakókat nyomban kilakoltatták; ez az épü-
let is a tüz martaléka lett. 

— Kitüntetések. Kiss Gábor 46. gyalog-
ezredben főhadnagynak és Krewics Artúr 
46. gyalogezredben tartalékos hadnagynak az 
ellenséggel szemben tanúsított vitéz maga-
tartásukért a legfelső dicsérő elismerés tud-
tul adatott. 

— Az ötödik nén\et hadikölcsön. Berlin-
ből jelentik: Az aláirási és közvetítő helyek 
most már rendelkezésre álló adatai alapján 
az ötödik hadikölcsön összes eredménye 
10,651.726.200 márkára emelkedett, a mely 
összegben azonban a harctéri és a tengeren-
túli jegyzések nincsenek teljesen beszámít-
va, ugy, hogy az összeg további növekedése 
várható. 

— Visszatérnek a felszabadult vármegyék 
hatóságai. Kolozsvárról jelentik: Az erdélyi 
fronton megindított hatalmas és nagyszerű 
ofiícnzivánk a legpompásabb lendülettel ha-
lad előre és az ellenség fejvesztetten fut a 
megszállott területekről. A határmenti vár-
megyéket egymásután tisztogatjuk meg a ro-
mánoktól. Eddig három vármegyét teljesen 
kitisztítottunk a fegyveres ellenségtől és 
most a front más szakaszain ifolvik sere-
gcink hasznos munkája. Szebenben, Fogaras-
ban és Nagyküküllő vármegyében már nincs 
román katonaság; Brassó- és Udvarhely-
megyék pedig részben mentesek az ellen-
ségtől. Az evakuált vármegyék egyes ható-
ságait már értesítették, hogy legyenek ké-
szenlétben a bármely napon való visszauta-
zásra. Ugyanis, mihelyt a hadmüveletek 
megengedik, a közigazgatás egyes szervei 
azonnal megkezdik működésűket az ellen-
séges uralom alól felszabadult helyeken. 
Egyelőre nem minden hatóság megy vissza 
eddigi működése helyére, mivel az elmene-
kült lakosság jelenlegi tartózkodási helyén 
is el kell látnia a hivatalos ügyeket. Termé-
szetes, elsőknek a legfontosabb hivatalok 
veszik majd fel működésük fonalát és csak 
ezen hivatalok megnyitása után kerül majd 
sor a többiekre. Az elmenekült lakosság 
visszaszállítására nézve csak a közigazga-
tási hivatalok beállítása után történik intéz-
kedés. Az illetékes körök természetesen azon 
fáradoznak, hogy a lakosság is hamarosan 
visszamehessen az elhagyott helyekre és 
újra megkezdődjék a hasznos polgári élet 
és munkálkodás. 

— A kultuszminiszter köszönete. A hiva-
talos lap péntldki számia közli, hogy a vallás-
os közoktatásügyi miniszter Aczél Soma és 
neje született Mannheim Pau la szegedi lako-
soknak, a kegyes tanitórenidáek szegedi vá-
rosi főgimnáziumának VIII . osztályú tanulói 
javára ezer korona tőikével tett alapi tváinyá-
ént köszönetét nyilvánította. 

— Az 1917-ik évi adókivetés. A pénzügy-
miniszter körrendeletet adott 'ki az a dók öt e-
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