
%»***. ntö. mm? 1$ 

HÍREK 
0600 

Isto, 
műkor mái- köd feküdt álmossn, lustái; a 
korzó havas útjaira és csönd volt. mintha a 
halál lehelt volna rá erre a régen oly fényes-
kedő, szép városra, megszólaltak ketten. Las-
san. haladtak a súlyos hideg-ben és a néma, 
végtelen eget nézték, de e szivük ugy doho-
gott a túláradó érmésektől, hagy elfúlt a 
hangjuk, mint a menyi 'harangszó, amelyet 
szél sodor a végtelen semmiségbe, Azt mond-
ta az egyik: 

— Szerettelek. Hiszen szerettem minden 
ftmlbert, szerettem minden élőt; a szivem nagy 
veit, hogy belefért az egész világ. Igen, az 
életet szerettem, minden eltorzulásával, vo-
Haglásával, szennyével, piszkával; az életet, 
amely ragyog, mint egy drága leány szem, 
sötét, mkit a gyűlölet, amely a mindenüktől 
kifosztott emberek szivében kavarog, az éle-
tet, amely elborul, kifényesedik, kacag, sir, 
mosolyog-, örvendez, szomorkodik, szóval ezt 
a szépséges és rat mindenséget, örök moz-
gáséval. És szerettelek téged is l»tiw, te ide-
tévedt hal'ksjsavu szent, akinek könnyes a ka-
cagása és lágy a hangja, mint a fuvolaszó, a 
mely esthaj nalakon. borong a puszták mé-
lyén. Ms, — tma már nem szeretlek. EJLmult 
uainden; a mindenség heves szeretetértek láng-
ja, tüze elhamvasztott; az emberek, akik meg-
csúfolták szivemet, érzéseimet, kifosztottak, 

koldussá tettek és ma, ma nincs senkim, 
sómmim, nincs lútem, reménységem, örömem, 
ésak sebeim vannak és fájdaflrowim, még 
könnyeim sinesennek. attól is megfosztottak. 
Nem tudok szeretni. 

iMost megszólaH a másik is kid kan, kis 
szomorúsággal: 

— .Nem tudsz szeretni. .01 hányszor in-
tettelek, kértelek, xre szeress mindenkit, de 
igyekezz egyet a szivedbe fogadul Hányszor 
könyörögtem sirva néked, hogy én legyek 
csak mindened, én, akit most eldobsz magad-
tói, pedig hogy szerettek 1... Az én szivem is 
van olyan mély, mint a tiéd, de én nem paza-
roltam, én tartogatta® és egynek akartam, 
adni mindertt, — néked! Most, inostmár vége 
van és nem akarok semmi Szemrehányást, de. 
tudnod keli, hogy amikor magad kifosztot-
tad, kifosztottál engem is... 

(Elfúlt a. hangja és az égre bámultak. 
Az egyik mélységes szomorúsággal, a másik 
megkeményüjve és szánté elégedetten, mint 
aki most kelt föl a kártyaasztal mellől, üres 
zsebekkel, de nem érezve a tragédiát, mert 
még mindi® remegnek az idegei az izgalom-
tól és ez mindent megér. 

Utolsó percek, 
iValó, ihogy a hetedik hadikölesöntől ínég 

a legvérmesebb várakozások sem reméltek 
többet annál, amennyit jóval a lezárás előtt 
máris elértünk. Azonban nagyon téves vol-
na azt hinni, hogy mértéken felül betelvén a 
várakozások, most mái- nyugodtan napirend-
re térhetünk a hetedik hadikölcsön felett és 
annak minden gondja csak azokra tartozik, 
akik a végeredményt) összekalkulálják és 

még az államra, hogy pontosan fizesse 
s ebből a eélból előteremtse a félévenkint 
tísedékee kamatokat 

•Ez az okoskodás félreismerése volttá ősz-
i e s viszonyainknak, de legfőkéréR háborús 

kelyatóiaknek. Ne feledjük, kegy a hetedik 
hadikölCBÖn máig felmutatható eredményét 
azoknak köszönhetjijk, akik jegyeztek a ha-
dikölcsönre; "abban semmi részük sincs azok-
nak, vagy csak nagyon kevés, akik H hazafias 
akcióból egyáltalán távol tartották magukat, 
vagy pedig esak ímmel-ámmal vettek ki be-
lőle részt, holott anyagi jólétük többre köte-
lezi. Hogyan néznénk ki a frontokon, ha csak 
minden tizedik harcosunk is ugy gondolkoz-
nék, hogy hiszen verekszik » töfcbi fi fel se 
tűnik, ha azalatt ok pihennek, vagy csak fél-
erővel teljesítik a rá juk váró kötelességet? 
Ilyen felfogás mellett hamar ránk járna a 
rud s könnyen s fejünkre nőhetnének ellen-
ségeink. A végső győzelemhez elengedhetet-
len, hogy amist a fronton, azon képen itthon 
se vonja ki magát senki a rá háruló feladat 
alól. Az aláírásra úgyszólván, már csak per-
cek állnak még rendelkezésre. Tegyék jóvá 
mulasztásukat azok, akik még adósai ma-
radtok a hazának s ne kockáztassák se a nem-
zetnek a hadikölcsön elérhető 1 eguagycíbb si-
keréihez fűződő érdekeit, se azt a letörölbet-
len. megbélyegzést, mely közönyüknek elen-
gedhetetlen büntetése lesz. 

Tovább megyünk. Még azoknak sincs jo-
guk a pihenésre, akik a maguk személyére 
nézve megtették kötelességüket. Ezeknek is 
a sorompóknál kell még maradniuk az utolsó 
percig s azoknak az ellenőrzésével és tettre 
sarkalásával, akiknek ínég van leróni való-
juk, fokozzák a hetedik hadikölcsön eredmé-
nyét a lehető legmagasabbra. 

— A külügyminiszter betegsége. Bécsből 
jelentik: Qróf Czernin Ottokár külügymi-
niszter egy ideig még kénytelen ágyban ma-
radni, mert bélhurutja nem szűnt. meg. Ber-
linbe tervezett utazását későbbi időre ha-
lasztotta. de távirati összeköttetést tart fönn 
a német fővárossal. 

— Értekesiet a miniszterelnöknél. Buda-
pestről jelentik: Hétfőn este Wekerle Sándor 
miniszterelnök értekezletet hivott egybe a 
szénszállítás, gázszolgáltatás és a közélel-
mezés zavarai ügyében. Az értekezleten gróf 
Apponyi Albert, gróf Serényi Béta. dr. Vá-
zsonyi Vilmos, Szurmay Sándor miniszterek, 
Tóth János államtitkár, továbbá Szterényi 
József és Teleszky János képviselők vettek 
részt. 

— A karácsonyi é s újév előtti vasárnapi 
munkaszünet felfüggesztése. A kereskedelem-
ügyi miniszter* táviratot intézett a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamarához, amelyben tu-
datta, hogy a karácsony és újév előtti va-
sárnapi munkaszünetet felfüggesztette. De-
cember 23-án és 30-án tehát az üzletekben sza-
badon folyhatok az árusítás és a vásárlás. A 
világítás korlátozására kiadott, rendelkezések 
azonban e két napon is érvényben marad-
nak, i 

— Kitüntetések. A király az ellenséggel 
szemben tanusitott vitéz magatartásuk elis-
meréseid Herczeg István főhadnagynak és 
Albertényi Andor 4fJ. gyalogezred réü tarta-
lékos főhadnagynak a katonai érdemkereszt 
3, osztályát a hadiékitménnyel és a kardok-
kal adományozta, , 

— Házasság. Sipos Iván, a Délmagyarország 
jeles tollú munkatársa kedden délután vezet-
te oltárhoz a belvárosi templomban Várhelyi 
Ilonkát, Várhelyi József prépost-plébánoe 
bájos, fiatal unokahugát. Az esketésnél tp-
nuk voltak: dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester és dr. Gruuritza Sándor törzsorvos, 
tisztiorvos. A fiatal párhoz Várhelyi prépost 
magasröptű beszédet intézett. 

— Boldog város. Ilyen is vas még a vilá-
gon! Nem is olyan messzire van tőlünk, mert 
a velünk szövetségben levő hatalmas Némett 
országban várt, a Majma folyó Jártján és 
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Kli&geaberg a jóhangzásu geva. Kétezer bol-
dog lakost számlál ez a városka. B i t r e * 
mondhatjuk lakóit boldogoknak, hiszen ők 
aem ismerik az adóvégrehajtót, akivel bizony 
mi elég jó ismeretségben vagyunk. A névs-
zót t városka lakói nem csak hogy városi adót 
nem fizetnek, de még az állaim adójukat ifi 
a városi pénztár fizeti. Ez boldogság fokozó-
dik még azzal, hogy miután a városka min-
den szükségletét fedezte és polgárainak ál-
lami adóját is kifizette, még mindig marad 
a pénztárában olyan fölösleg, amivel nem tud 
egyebet tenni, minthogy arányosan szétoszt-
ja a lakosság között. A városkának ugyasífi 
igen jól jövedelmező agyagárugyára van, a 
melynek jövedelme a háboru alatt is egyre 
gyarapodik, ugy, hogy tekintélyes hasznából 
1916-ra 40 márkával többet kaptak aZ egyes 
családok, mint azelőtt. Minden igényjogosult 
az előbbi 400 márka helyett 440 márkát vitt 
haza, a boldog családi körré. Minthogy «fy*s 
családokban olyan 2—13 nőtlen családtag is 
von, aki már polgárjogot kapott, előfordult, 
hogy némelyik családfő 1380 vagy 1760 már-
kával számolt be otthon az összesereglett csa-
ládtagoknak. Igy olvastuk ezt egy nagy né-
met újságban. Sze. 

— A postahivatalok tét! Munkarendje, 
A fűtő- és világító-anyagokkal való takaré-
kosság érdekében a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter nr a postahivatalok szolgálati ide-
jét az alábbiak szerint változtatta, meg; Kö-
zönséges és ajánlott levelek felvétele és ki-
adása; Csomagok és értékküldemények fel-
vétele és kiadása; Postautalványok felvétele 
és kifizetése; Postatakarékpénztári és csekk 
be- és visszafizetés hétköznapokon: délelőtt, 0 
órától 12 óráig, délután 2 órától 4 éréig; va-
sár- és ünnepnapokon: délelőtt 0 órától 1.1 
óráig, délután 2 órától 3 óráig. Távírda éfi 
távbeszélő szolgálat nem változik. Ez a szol-
gálati időbeosztás 1917. évi december 13-ikán, 
csütörtökön reggel lép életbe és érvényessége 
kiterjed Szeged város területén működő 
deu postahivatalra azon módosítással, bogY 
a 3., 4., 6. és 7. számú postahivatalok vasár-
és ünnepnapokon délntán egyáltalán sem, az 
Újszegeden levő 4. valamint a SzentistváB-
téren elhelyezett 7. száron postahivatal pedig 
hétköznapokon délután csak 2 érától S óráig 
áll a közönség rendelkezésére. Az 1. és 2. szá-
mú postahivatal vasár- és ünnepnap délutáni 
szolgálata csak a levélpostai küldeményék 
fölvételére terjed ki. Felkérem az összes ér-
dekelteket, különösen a katonai és polgári 
hatóságokat és hivatalokat, hogy postai for-
galmukat az itt közölt hivatalos órák Matt 
bonyolítsák le. Szegeden, 1917. évi december 
hó 11-én. Kőrimy István, pt, főfelügyelő, hí-
vatalfőnök, 

— Nemet gazdasági tárgyalások Orosz-
országgá!. Berlinből jelentik.: Német parlamenti 
körökben hire jár, hogy dr, Heifferlchet hin-
ták meg az Oroszországgal való gazdasági 
tárgyalások vezetésével. Helffertah állítólag 
már meg is kezdte munkájának előkészítésé* 

— A e z t n o i z o t u a g ülése. A szénbttettság 
kedden délután Somogyi Szilveszter polgár-
mester elnöklése mellett illést tartott ame-
lyen Vérfes Miksa előadó bejelentette, hogy 
ujabban csak 35 vagen magvar szenet utalt 
ki az országos szénbizottság, míg porosz 
szetiet semmit. a sZónbizottsá* elhatártílN; 


