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Szürkén* szomormi, 
didergős gesztusokkal besuharot közénk a tél 
is. Még nem látjuk, csak fagyoskodó lehelte-
iét érezzük fázékonyan a ködös és őszi alko-
nyokban, de már itt van közöttünk és az ő 
hidege remegteti meg némán a lelkünk, — 
lelkünket, amelyet annyiszor kínoztak és tép-
tek aggódások, remények, fájdalmak, szomo-
rúságok. I t t van a tél közöttünk és te, jám-
bor polgártárs, aki átsietsz szorgosan a lomb-
talanná váló parkokon és kopasz tereken, csu-
dál kozva, bogy igy megváltozott minden, 
mert eddig igazán nem vetted észre a gon-
doktól, amik .maholnap elsorvasztanak, te 
jámbor polgártárs, hiába nézelődöl megdöb-
benve. Hiába, — ha tiltakozol is előbb, be kell 
látnod, hogy igy van és amikor estenden 
végigsietsz a háborús Széchenyi-téren és sze-
medbe ötlik a kis zöld koesi, melyből hajda-
náin oly vidáman vásároltad meg a magad 
maróni-kontingensét, regi, kemény liusz fil-
lérekért, — igazi niekel és nem „hadis", ku-
koricás és vaspénzekért, lehetetlen, hogy kü-
lönös és furcsa melankoliával rá ne eszmélj, 
hogy — bizony — tél van már és régen, na-
gyon régen — tél, amelyben elfagyott min-
den szép, minden öröm, minden boldogság. 

iDe ne. rettenj meg, ne döbbenj vissza 
mégsem. Lépj oda a régi ismerőshöz, aki mé-
regdrágáért árul valami sültet s valamit, ami 
megfőtt és régen főtt makaróni lett volna és 
nézz a kocsira, amely a régi még, olvasd el 
a föl Írását, amely három év vihará-
tól kopott, szegényes, de semmit sem. vál-
tozott: Sült és főtt maróan kapható. És aztán 
nézz bele az életedbe, amely szintén a régi 
még, csak törtebb, szakadtabb, szomorúbb s 
meg fogod érteni, hogy tulajdonképpen csak 
a kép hullt ki a keretből, — a keret a régi, 
nagyon is a régi. Nem változott, —- te változ-
tál, a te időd mult el; a te örömeidnek, bol-
dogságodnak végére tette oda a pontot a 
szörnyeteg, amiket felidéztek gonosz kezek 
és most nem tudnak elnémítani. És próbálj 
ehhez hozzátörődni és ha sikerül, vedd elő a 
régi hangodat, és cp'dits bele még egyszer az 
utca levegőjébe, amint három évvel előbb or-
dítoztál és fütsön ez neked a negyedik hábo-
rús télen, amely már itt van melletted. Más 
az idén úgysem igen fog fűteni, 

— Tőzsde. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk: Az értéktőzsdén ma igen élénk és 
szilárd volt az irányzat. Ujabb nagy ár-
emelkedést értek el a bankértékek: Osz-
trák Hitel 1000, Magyar Hitel 1496, Agrár-
bank 1170, Fabank 1048, Forgalmi Bank 
705, Hazai Bank 653, Ingatlanbank 850, 
Jelzálog 640, Leszámitolóbank 849, 
— A király Tirolban. Budapestről jelentik 

félhivatalosan: Őfelsége Trientben október 
hó 25-én még különkihallgatáson fogadta 
Seefmnz táborszernagyot, Savij altáborna-
gyot, Weiss altábornagyot, báró Moy osz-
tályfőnököt, báró Biegeleben szenátusi elnö-
köt, végül Schhvitz, Reinisch és Sellich ezre-
deseket. , • , - j , 

— Miskolc uj főispánja. A hivatalos lap 
csütörtöki száma közli, hogy a király dr. 
Gedeon Aladár földbirtokos, országgyűlési 
képviselőt Miskolc város főispánjává nevez-
te k»- " í v - • - i i l j & t l í 

— Rendkívüli országos munkás-kongresz-
szust hívnak össze. Budapestről telefonálja 
tudósítónk: A Munkás Híradó jelenti: A 
munkás szervezetek csütörtöki értekezletén 
elhatározták rendkívüli munkás-kongresszus 
Pgybehivásátj amelyen a szakszervezetekről 

és az élelmezésről fognak tanácskozni. A 
munkások a kongresszust rendkívüli izga-
lommal várják és Wekerle ma elmondott 
beszéde ellenére is meg fogják tartani. 

— Vázsonyi a szegedi feministákhoz. A 
Feministák Szegedi' Egyesülete október 7-én 
tartott választójogi gyűléséből táviratilag 
üdvözölte dr. Vázsonyi Vilmos választójogi 
minisztert. Az üdvözlésre most a következő 
válasz érkezett: „Üdvözlésükért, amellyel 
gyűlésükből szívesek voltak felkeresni, ké-
rem, fogadják hálás köszönetem nyilvánítá-
sát. Dr. Vázsonyi." 

— Oktőber az offenzivák hónapja, Ennek 
a minden jótét lélek által halálra megunt vi-
lágégésnek immár negyedik esztendejében 
meg lehet állapítani, hogy a nagy offenzivák 
hónapja — október. 1914. október havában 
indult meg Hindenburg az észak 'Poroszor-
szágba betört oroszok ellen és vízbe fojtotta 
őket. a Ma zűri tavaknál, 1915. október 6-án 
indult meg- Szerbia, ellen az egységes nagy 
offenziva. Maekensen 23-án kelt át hatalmas 
hadseregével Orsovánál a Dunán, 25-én Val-
jevónál volt és nem egész nyolc hét alatt vér-
be fojtotta egész Szerbiát, 1916. október ha-
vában bontakozott a nagy offenziva az 
augusztus 28-án betört oláh-horda ellen és 
november 24-én már a legnagyobb akadá-
lyon, a dtunai átkelésen tul volt Maekensen. 
Ez a vállalkozás is teljes sikerrel járt. Most 
október hónapban indították meg a leggyü-
löletesebb, a leghitványabb ellenség, az ola-
szok ellen a hatalmas lendületű offenzívát, a. 
mely minden optimizmus nékiil gyors és biz-
tos győzelmet helyez kilátásba. Ezzel aztán 
remélhetőleg be is zárulnak a világháború 
októberi offenzivái. 

— A Vöröskereszt választmányi ülése. 
A Vöröskereszt szegedi választmánya csü-
törtökön délután dr. Pálfy .József elnöklésé-
vel ülést tartott. Várhelyi József a tárgyso-
rozat előtt tiszteletteljesen és szívesen üdvö-
zölte hosszas betegségéből való föl gyógyu-
lása alkalmából özvegy lovag Worzsikoioszky 
Károlynét. Az elnök jelentette, bogy a ki-
rályné megköszönte a választmány által fel-
ajánlott magyar stilü ládikábau küldött há-
zipapucsot, hogy a Vöröskereszt központja 
leiratban üdvözölte az u j tisztikart. A városi, 
közkórház 15.000 koronát ajánlott, föl a vö-
röskereszti kórházának ingóságaiért;; az el-
nöki tanács azonban 17.000 koronát kért. A 
kórház a kért összeget megadta és kifizette. 
Az eladott ingóságok átadása éppen most van 
folyamatban. Fichtner Sándor honvédkariiagy 
Siedler Walter zenetanár és Szctverwald Gé-
za zongoraművész fölajánlották, hogy a vö-
röskereszt részére hangverseny estéket ren-
deznek. Miután a vöröskereszttől ebhez sem-
mi támogatást nem kérnek, a választmány 
köszönettel tudomásulveszi ezt a bejelentést. 
Naszády József karnagy egyházzenei hang-
versenyt kíván a vöröskereszt javára ren-
dezni. Szintén köszönettel veszik tudomásul 
ezt. a bejelentést. A választmány a katonák 
téli ruházatára 1000 koronát szavazott meg 
ugy, hogy 500 koronát azonnal kifizetnek s 
500 koronát abban az esetben, ba a katonák 
téli ruházatának akciója nem végződnék a 
kívánt sikerrel. Wcprzsikowszky iKárolyné 
ezzel kapcsolatosan indítványozza, bogy az 
ötös honvédek és 46-osok fehérneművel való 
ellátására indítsanak gyűjtőakciót a, város-
ban a két leányegylet tagjai közreműködésé-
vel. A választmány az indítványhoz hozzá-
járult. A gyűjtőakció vezetésére a, választ-
mány hölgytagjai egy bizottságot, alakíta-
nak. ;A bizottság a gyűjtőakciót legkésőbb 
hat bét alatt fogja befejezni. A gyűjtésre vo-
natkozó felhívás már a legközelebbi napok-
ban megjelenik. Az elnök jelentette, hogy a 
Cipő-, Csizma- és Papucsszövetkezet 100, a 
biztosítási igazgatók szegedi gyűlésükön 500 
koronát ajándékoztak a Vöröskereszt fahou-
védalapja javára, A pénztári jelentés adatai 
szerint a vöröskereszt vagyona ezidőszerint 

§9.000 korona. Végül a jegyzőnek évi 400 ko-
rona tiszteletdijat szavaztak meg. 

— Gyászistentisztelet. A szegedi zsidó 
népiskola pénteken, október 26-án délelőtt 11 
órakor a háború áldozataiért gyászistentisz-
teletei tar t a. régi zsinagógában. 

— Népegészségügyi kongresszus Buda-
pesten. A budapesti orvosegyesület kezdemé-
nyezésére népegészségügyi kongresszust tar-
tanak a fővárosban. A kongresszus pénteken 
délelőtt kilenc órakor kezdi meg tanácsko-
zásait a régi képviselőház üléstermében. A 
kongresszuson gróf Apponyi Albert közokta-
tásügyi miniszter fog elnökölni. Báró Korá-
nyi, Müller és Pikler Qyula egyetemi tana--
rok tartanak előadásokat. A kongresszusra 
az ország minden részéből érkeztek orvosok. 
Szegedről dr. Szalay József főkapitány, dr. 
Wolf Ferenc tiszti főorvos és dr. Tunsányi 
Imre igazgató-főorvos vesznek részt a kon-
gresszuson, amelynek tanácskozásait vasár-
nap fejezik be. — Budapestről telefonálja 
tudósítónk: A népegészségügyi kongresszus 
ünnepélyes megnyitása csütörtökön volt a 
régi képviselőházban. A megnyitáson jelen 
voltak gróf Apponyi Albert és gróf Batthyány 
Tivadar miniszterek. A kongresszuson báró 
Müller Károly főrendiházi tag elnökölt. Gróf 
Apponyi Albert a kormány nevében üdvö-
zölte a megjelenteket. A gyűlésről hódoló 
táviratot küldtek a királynak. Ezután dr. 
üebermann Leó értekezett az állam felada-
tairól a közegészségügy terén, amely után 
az elnök a csütörtöki megnyitó értekezletet 
bezárta. "> 

— Kukoricát szállítottak csütörtökön az egyik 
szegedi bevásárlási részvénytársaság raktá-
rába. Két vaggou szép, sárga, csöves kuko-
ricát; kétszáz mázsát, 20.000 kilót. Sokan kö-
rülvették a vaggomokat és nézték a. mérhe-
tetlen kincset és nem hittek szemüknek, hogy 
van még ennyi kukoricaszem is a világon. A 
bámulok közül egyszerre esak előretörhetett 
egy szegény asszony. Valahonnan hamarjá-
ban zsákot kerített elő, ötvenszer is körül-
haladta a vaggonokat és szorgalmasan gyűj-
tögette a kirakás közben lehulló kukorica-
szemeket és a szárból, meg a estimából letört 
kis darabokat, A körülállók megértően néz-
ték a. szegény asszony élelmességét és való-
színűleg sokan követték volna példáját, ha 
vissza nem tartotta volna őket a nyomorgó 
középosztályt, jellemző — álszemérem. 

— A családi házak ügye. Bokor Pál he-
lyettes-polgármester a tanács csütörtöki ülé-
sén bemutatta, a Somlyódy István indítvá-
nya kapcsán hozott közgyűlési határozatot a 
családi házak építése ügyében. A tanács a 
szociális bizottság elé utasította az iigyet és 
megbízta a mérnökséget, hogy 8 nap alatt 
ugy a város, mint a magánosok birtokában 
levő üres telkeket i r ja össze, 

—Rendelet a tej rendszeres szétosztásáról 
A hivatalos laip csütörtöki száma közli a köz-
élelmezési miniszter rendeletét a tej készletek 
rendszeres szétosztásáról, A rendelet szerint 
minden községben, melynek 10.000-nél több 
lakása vau, a tejellátás igazolványokkal tör-
ténik és a tejet csak a következő sorrendben 
szahad szétosztani: lElőször ki kell elégiteui a 
két éven aluli gyermekeket és terhes nőket; 
a.ztán kórházak, szanatóriumok és betegek 
szükségletét; harmadsor a két és hat év kö-
zötti gyermekeket, a 70 éven felüli üregeket, 
emberbaráti intézményeket, aztán a háztar-
tásokat, végül a kávémórésket és legutoljára 
a kávéházakat, vendéglőket és a lukszrw fo-
gyasztókat, Sem a termelő, sem a kereskedj 
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