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Egy öreg napló lapjaiból. 
, . . Akikor már égitek a lámpák. Ketten 

ott álltak az ívelő iférty a la t t büszkén, boldo-
gan, egy kiiesit szánt© gőgösen. is. Fogták egy-
más kezét és a hu) lámzó, akarat-nélküli tö-
meget nézték, annelyí mámoros, részeg volt a, 
nagy diadaltól. Pedig a győzelmet a halál 
a r a t t a az emberiség butaség|án, de szépen, si-
mán, szép szavaik, fengzatos frázisok bárso-
nyával betakarva, -h>gy nem vették észre. 

És ahogy o t t álltak egymás mellett a 
fényben, hallgatagon, sugarakkal koszorúzva, 
csöndesen összemosplyogtaik. És a kezeik még 
szorosabban összekulcsolódtak, a testük össze-
simult. És megszólaltak csendesen, mint a 
puszták ismétlik a próféták szavát. Azt mond-
ta a férf i suttogó magvetéssel: 

— Tudod már, inért vagyok nagy és 
miér t lesz enyém minden, — minden, amit 
esaik akarok? Nézd: Senki nem áll tte a fény-
be, mindenki megy, siet valami furcsái, kirob-
banó indulattól, amely ugy fű t i szegényes, 
kis szenzációktól elevenedő életüket, — amely 
olykn boldoggá teszi őket!... És nézd, akik 
észrevesznek, hogy bámulnak ránk, csudál-
kozva és tisztelettel: ezieik m á r érzik, hogy 
valaha a vezérük leszek; önkéntelenül ás alá-
zatosra válnak ét megha j t j ák a fetjüket is 
néma megadással. Lásd, igy nőnek ki a töme-
gekből mindig a nagyok, igy nőnek óriássá 
mind, akik egy kicsit alkarnak és megértik a 
tömegélv vakságát, alázatos tétovázását. Csak 
várn i ikell tudni és kihasználni a kedvező pil-
lanatot ; ez: a boldogulás ti tka. 

(Most megszólalt a lány is, akit ta lán 
Már iának hívtak, mer t szelid és szent volt 
és hűséges, barna szeme ár ta t lanul csillogott. 
lAzt mondta komolyan, egyszerűn: 

— Csak soha az igazságot! A törnég 
nem bi r ja el azt, ami igaz; Ibsen óta min-
denki tudja, hogy azé a tér, aki titkolni tud ja 
a tényeket. Szép szavak, udvarias, sima mo-
dor és kellő tartózkodás, előkelőség s helyed-
be hozzák azt, ami lenni kívánsz; könyörög-
nek érte, hogy fogadd el és a végén ők a há-
lásak, lekötelezettek. Most látom: elveheted 
•a f iaikat , anyáik" neked szülték; elvihet ed a 
•párnáikat és megcsókoljáik rabló kezedet; a 
Lábadhoz hu l lnak és imádva néznek rád, ha, 
mosoly'gni lá tnak. Az istenük lelhetsz és min-
den, amig győzöd szép hazugságokkal, hang-
gal és .szinészkedéssel!.., 

Kihal lgatot t , csak a hang ja rezgett még 
soká az őszi levegőben, mint az ezüst hárfa 
h ú r j a . És messzi fáklyák lángoltak az októ-

»béri estében és zene zengett és százezer szív-
ben dobbant meg a lelkesültség; százezer em-
ber boldog volt egy éjszakára, — talán egy 
sem tudta, miért? 
i Sípos István. 

— Időjárás. Az időjárásban lényeges 
i változás nem várható. Sürgöny prognó-

zis: Változás nem várható. DéSl hőmér-
sét\et. 7.7 fok Celsius. 
— Czernin berlini látogatása. Bécsből 

jelentik a Magyar Távirat i I rodának: Kühl-
tnann államtitkárral , annak legutóbbi bécsi 
jdőzése alkalmával történt megállapodás é r -
telmében gróf Czernin külügyminiszter 4-én 
Berlinbe utazik. A külügyminiszter tanács-
kozni fog gróf Huertlinggel, az uj birodalmi 
kancellárral is, aki tudvalevőleg, mint bajor 
miniszterelnök ez év április havában bemu-
tatkozóit a cs. és kir. udvarnál és megláto-
gat ta Czernin grófot is. 

— Káruly-nap. November 4-én Károly király 
nevenapján délelőtti 10 órakor a rólcusi tem-
plomban ünnepélyes gyászistentisztelet lesz, 
híJielyet Várhelyi József prépost-kanonok ce-

lebrál fényes papi segédlettel. A misén a vá-
ros hatósága testületileg fog megjelenni. 

— ö t e z e r a s szony z a v a r g á s a Budapes t en , 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Péntek 
este 5—6000 főnyi asszony a József-köriiton 
az egyik községi élelmiszerüzlet előtt zsirra 
várt. A dél óta ott várakozó asszonyok csak 
este hat órakor tudták meg, hogy összesen 
240 kiló zsir kerül kiosztásra. Az asszonyok 
mikor ezt megtudták, dühükben hirtelen rom-
bolni. kezdtek, az épületek ablakait beverték 
és a kirakat-táblákat is betörték. A zavargó 
tömeggel szemben a rendőrség gyengének 
bizonyult, mire katonaságot vezényeltek ki, 
amely azután elzavarta a körútról a tömeget. 

— A szegedi hadigondozóbizottság kor-
mánybiztosa. Wekerle Sándor miniszterelnök, 
mint a hivaitalos ]a,p csütörtöki száma közli, 
a hadiiígondozábizott&águk felügyeletéire nésT 
kormánybiztost nevezett ki. Arad, Bács-Bod-
róg, Bókés, Bihar, Csanád, Csongrád, Kras-
só-Szörény, Temes és Toron tál vármegyék, 
valamint Arad , Ba ja , Debrecen, Hódmező-
vásárhely, Pancsova, Szabadka, Szeged, Te-
mesvár, Újvidék, Varaee és Zombcr törvény-
hatósága városok területére báró Szentke-
reszthy Bélát nevezte ki kormánybiztossá a 
miniszterelnök, 

— Megjelent a lakbérrendelet. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Pénteken este jelent 
meg a kormány terjedelmes lakbérrendelete, 
A lakbérrendelet szerint a városokban lakás-
hivatalokat állítanak tel. Minden lakáshiva-
talban 3 tagu bizottság fog működni. A la-
káshivatalok elnökeit a tanács jelöli ki, vagy 
pedig az alispán a közigazgatási tisztviselők 
köziil. A lakásrendelet november 3-ikán, 
vagyis szombaton lép életbe. 

— A halottak napja igazán ólmos, szürke 
és gyászos völt. Nagyon is stilusosan alkal-
mazkodott a fogalomhoz, amelyet neve je-
lent. Ólmos eső áztat ta a földet egész nap, 
mintha a gyászolók szeméből kiszakadó köny 
lett volna, akik nean tudtak annyi koszorút, 
virágot és gyertyát vinni kedves halott jaik-
nak, mimt más években. Legalább a temető-
ben kevesebb volt a koszorú jóval és az örök 
világosságot is sokkal, sokkal kevesebb gyer-
tya jelképezte, mint egyébként A hősök sír-
ja iná l délután 3 órakor ünnepség volt, amely-
nek keretében Várhelyi József prépost-kano-
nok nagyhatású , szép beszédet mondot t 
Bésztvett az ünnepélyen Nagel Manó ezredes, 
a helyőrség tisztikarával, dr. Somogyi Szil-
veszter- polgármester, dr. Ggáj Endre kul tur-
tan ácsos ós megszámlálhatat lan tömegű ér-
deklődő és gyászoló közönség. — A város ez-
után koszorút helyezett d'r. Lázár György 
polgármester, Szabados J ános és Jászai Géza 
s í r já ra . Az iskolák tanuló i f j ú sága az el-
hunyt tanárak s í r j a i r a helyezett koszorúkat, 
a színházi énekkar pedig a szegedi színészek 
s í r ja i előtt énekelt gyászdalokat, 

— A makó i m a n d á t u m . Makóról jelentik 
A makói függetlenségi pá r tnak egy íészo dr. 
Pete Márton hivatalos jelölttel szemben csü-
törtöki értekezletén Echardt Vilmost kiáltot-
ta ki képviselőjelöltnek, 

— Gyászistentisztelet az elesett szegedi 
katonákért. A háború folyamán elesett szegedi 
katonákért szombaton délelőtt va lamennyi 
sze'gedi római .katolikus templomban ünne-
pélyes gyászistentiszteletet ta r tanak . Á bel-
városi templomban a gyászistentisztelet, ame-
lyet Várhelyi József prépost-kanonok celeb-
rál, reggel 7 órakor kezdődik. 

— Ki tünte tések . Faludi Sándor 46. gyalog-
ezredben hadnagynak az ellenséggel szem-
ben tanusi tot t vitéz m a g a t a r t á s a elismeré-
séül a legfelsőbb dicséiő elismerés — a kur-
dok egyidejű adományozása mellett —• tud-
tul adatott . Gilice Pá l , Lingoirur Miklós, Ku-
binecz Féltene, Nyári Károly , Scltweb Ká-

roly, Keresztes László, Sándor Ferenc, 'jRfryf-
kes János, Hegedűs J á n o s és Kőth J ános hu-
szárokat, toyábbá Hartmgmi Ftereae, Dónál IC 
Sándor tizedeseket, Józsa Is tván -zabuszve-
zetőt és Menning F«ren.e őrmestert a 3. hon-
véd huszá rezriedhen, Árva József honvédet és 
Urbán László szakaszvezetőt az 5. honvéd 
gyalogezredben a 2 .osztályú vitézségi érem-
mel tüntették kii. Horváth I s tván 46. gyalog-
ezredben főhadnagynak a legfelsőbb dicsérő 
elismerés — a kardok egyidejű adományo-
zása mellett — másodszor tudtul adatott . 

— A tej. Két napja elfilnt Szegedről a tej. 
Mintha csak sz t rá jkba kezdtek volna a telié-
nek, hogy ezért fa gyalázatos ellátárért, amit, 
mi nyu j tunk nekik, nem adnak többé tejet. 
Ha beméfey a kávéházba, jámbor polgártár-
sam, bizonyos, hogy mosolyogni kezd a pin-
cér naivságodon, amikor kávét, tejeskávét, 
kérsz. Nin'cs. E l tűn t a tej. Lefoglalta a .város; 
miniden tej a városé. Csak jegyre kapsz, jegy 
pedig nincs. Csak a kétéves gyermekek kap-
nak. De furcsa. Szegedem nagyon sok a gyer-
mek, a két éven aluli. Borzasztóan sok: aki 
tejet akar , mindenki két éven aluli. És ki 
nem akar tejet? Ugy-e, ilyen ember nincs 
is? Nos, mindenki bemuta t ja a születési bizo-
nyí tványt Gróf Árpád tani tónak, aki minden 
keresztleveleit lepecsétel a tej-jegy ellenében. 
Senki nem kap — a r ra a keresztlevélre több 
tejet. Igen. A csialás, protekció ki van zárva. 
Csak az anyakönyvi hivatalnál nagy a csn-
d'álkezás az u j rend óta, mtiért kell annyi ke-
resztlevél ujabban? És miér t kell egy gyerek-
ről kettő, há rom? 

— Wilson milliomos lett a háborúban. 
Stockholmból jelentik, hogy- a Central Neivs-
iigynökség szenzációs leleplezéseket közöl 
W11 soriról. A közlemény szerint Wilson Ame-
r ika hadüzenete u tán elnökké való megvá-
lasztásának költségeivel a Morgam-haxSiat 
terhelt© meg. A bank amerikai hadfel szere-
lési papírokban nyer t fedezetet. E g y ameri-
kai hivatalnok azt is közölte egyik semleges 
ország követével, hogy előkelő vállalatok 
havohkint nagy összegeket fizetnek be Wil-
son számlájára a bankba. Wilsom amikor a 
hivatalnok közlése tudomására jutott , vizs-
gálatot rendelt eL és a hivatalnokot hazaáru-
lás címén letartóztatták. Amer ikában m á r 
régebben fel tűnést keltett., hogy Wilson a 
háború folyamán milliókat szerzett és ugyan 
csak többszörös milliomos lett Gompers 
miunkásvezér is. A félhivatalos Central News 
leleplezéseit a párisi Journal is nyilvános-, 
sáigra hozza. . , 

— Ludendorff kitüntetése. Berlinből jelen-
tik: A császár kinevezte Ludendorff tábor-
nokot az alsórajnai 39_ik lövészezred főnö-
kévé. 

— Szabadka átvette a gázgyárat. A gáz-
gyár átvételének hónapok óta megindult fo , 
lyamata —- mint . Szabadkáról jelentik — 
végre teljes betetőzést nyert . A város hiva-
talosan átvette a gázgyárat és már hatósági 
üzemből kapja a közönség a világítást. 
Szerdán délelőtt a gázgyárban megjelent a 
város részéről a főügyész, a főmérnök, egy 
városi mérnök és két törvényhatósági bizott-
sági tag. A volt tulajdonos, az augsburgi 
gázmiivek képviselőjén kivül megjelent Ador-
ján Emil újvidéki és Schneider Fiilöp pozso-
nyi gázgyári igazgató szakértőként, mig a 
város szakértőjeként Pongrácz Albert, sze-
gedi gázgyári igazgató szerepelt. Az átvétel-
ről szóló hivatalos jegyzőkönyvben megálla-
pították a gázgyár aktíváit, passzíváit és az 
átvételi feltételeket. A város a gázgyár egész 
berendezéséért és fölszereléséért körülbelül 
789 koronát fizet. A városi gázgyár vezeté-
séve! az eddigi igazgatót, Scerefner Alfonzöí 
hízták meg, 


