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HIREK 
OCGO 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Bérkocsihiáiiy Szegeden 
(Saját tudósitónktól.) Már a háború első 

hónapjaiban is, de különösen mostanában erő-
sen érezhetővé válik Szegeden a bérkocsi hiány. 
A háború kitörésekor és azóta is mindig, ami-
kor rekvirálták a lovakat és kocsikat, a had-
vezetőségnek gondja volt arra, hogy a közfor-
galmat lebonyolító üzemeket kímélni kell és 
igy a bérkocsisoknak majdnem kivétel nélkül 
meghagyták jármüveiket és lehetőség szerint 
lovaikat. Ennek dacára a kocsik elkezdtek fogyn, 
egy részüket kivonták a forgalomból, más 
részük egyszerre csak eltűnt, ugy,' hogy ma 
már alig lehet Szegeden bérkocsit kapni. 

Számtalan ulas panaszolta, hogy amikor 
ki akar menni az állomásra, hiába szaladgal 
ide-oda, nem képes bérkocsit találni. Sőt már 
olyan eset is előfordul gyakran, hogy közvetlen 
néhány perccel a vonat beérkezése után, az ál-
lomások előtt egyetlen bárkocsi sincs. Azok az 
utasok, akik nagy csomagokkal érkeznek, kény-
telenek a csomagjaikat az állomáson hagyni, 
villamoson járni keresztül-kasul a várost, aztán 
találva nagynehezen egy bérkocsit, visszamenni 
a pakkokért. 

A szabályrendelet szerint a kocsi-tulajdo-
nosok kötelesek ugyan megfelelő beosztás mel-
lett ellátni a vasúti fuvarozást, de mivel kevés 
a kocsi, olyan erős szolgálatuk van a hajtóknak, 
hogy legtöbbször nem képesek e'gy fuvar lebo-
nyolítása után visszajutni az állomásra. 

Kedden például hirtelen óriási záporeső 
keletkezett Szegeden, amelyet aztán vagy három 
óra hosszáig tartó kisebb esőzés követett. Ter-
mészetesen ilyen alkalmakkor ainugy is meg-
rohanja a közönség a bérkocsikat, de tegnap 
már az eső legkezdetén sem lehetett sehol sem 
bérkocsihoz jutni. Hiába vándorolt az ember az 
egyik bérkocsiállomásíól a másikhoz, sem a 
Feketesas-utcában, sem a Dugonics-téren, sem 
a Széchenyi-téren, sem a Tisza Lajos-köruton 
nem lehetett találni bérkocsit. 

A takarmány nagymértékű drágulása még 
némileg érthetővé tenné a bérkocsihiányt, de 
erre már gondolt a városi tanács akkor, amikor 
néhány hónappal ezelőtt ötven százalékkal fel 
hagyta emelni a bérkocsisok által a fuvardijat. 
Abban sem lehet magyarázatát lelni a bérkocsi 
hiánynak, hogy nincsen hajtó elég. Először is 
ezeket a kocsisokat nem viszik el hadiszolgál-
tatás teljesítésére, másodszor legtöbb esetben 
maga a gazda hajtja a kocsiját, aki leginkább 
már tul van a hadköteles koron. 

Azzal, hogy „ja most háború van," nem 
lehet napirendre térni a dolog fölölt, mert a 
bérkocsihiányt, valószínűleg a könnyű kereseti 
mód és az ebből fejlődő visszaélések idézik 
elő, melyeket a kocsisok is „amerikázás"-nak 
ösmernek, hivnak — és gyakorolják. 

A hozzánk érkezett panaszok folytán ajánl-
juk a bérkocsisokat a rendőrség szives figyel-
mébe. 

— Minisz te rek Bécsben, Bécsből távi-
ratozzák a Budapesti Tudósitó-nak : Gróf Tisza 
István miniszterelnök szerda reggel dr. Latino-
vits Endre titkár kíséretében a kiráiyhieai sze-
mélyvonaton Bécsbe érkezett. A délelőtt folya-
mán a miniszterelnök kihallgatáson jelent meg 
a királynál Schünbrunban és jelentést tett folyó 
ügyekről. A miniszterelnök hosszabb tanácsko-
zást folytatott báró Burián István külügyminisz-
terrel. Ghillány Imre földmivelésügyi miniszter 
Bécsbe érkezett. A Magyar-palotában szállt meg. 

— Szegedi t i sz tek k i tün te tése . A hivatalos 
lap legutóbbi száma közli a következő kitün-
tetéseket: Krausz Adolf 46. gyalogezredbeli 
százados az ellenséggel szemben tanúsított szol-
gálata elismeréséül a katonai érdemkereszt har-
madik osztályát a hadiékitménnyel kapta. Jezer-
nicei Sajalovic István 7. árkász-zászlóaljbeli 
százados legfelső elismerésben részesült. 

— Október 6. Az aradi tizenhárom vértanú 
emlékezetére szerdán ünnepi gyászistentisztele-
tet tartottak a rókusi templomban. Az isten-
tiszteleten a városi hatóságot dr. Somogyi 
Szilveszter és dr. Gaál Endre képviselték. A 
misét Várhelyi József c. kanonok celebrálta. 

- Hós 46-os altiszt. A hivatalos lap szerd i 
száma közli, hogy Csurcsics Sándor 46. gyalog-
ezredbeli tizedes, címzetes szakaszvezetőt a 
király az ezüst érdemkereszttel a vitézségi sza-
lagon kitüntette. 

- - A Dési-bank háza. Szerdára teljes befeje-
zést nyert a rendőrségnek az a munkája amely azt 
volt hivatva felderíteni, hogy gyujtogatásból 
eredt-e az a tűz, amely kedden a Takarék és Hitel 
r.-t. házának tetőzetét elpusztította. A nyomo-
zás és a tűzvizsgálat eredményéből megálla-
pítható, hogy a tüz nem gyújtogatás, hanem 
gondatlanság folytán keletkezett. Azt még nem 
lehet tudni, hogy a gondatlanságért kit terhel 
a felelősség. Megállapította a rendőrség, hogy 
kedden reggel 8 órakor Kittka Gyula kémény-
seprő járt a padláson, délelőtt 10 óra tájban 
pedig két kéményseprő. A tüzet a házbeliek 
közül Beszédes Mihály siketnéma fiatal ember 
vette észre először. A padlásról kitóduló füstöt 
meglátták a szemben levő posta telefon köz-
pontjában is, ahonnan ekkor már értesítették a 
tűzoltóságot. A tűz az épület Vár utcai oldalán 
a padláson keletkezett, ahol a bank papircso-
magjai, könyvei, faszén és üres papirdobozok 
voltak. Tehát gyapja egyáltalán nem volt. A 
postán megállapították, hogy a tűz következ-
tében 200 telefonelőfizető vezetéke elromlott, 
amelyek helyreállításán dolgoznak. Elpusztultak 
a hadivonalak is, de ezeket még tegnap rend-
behozták. A kár 30,000 korona, ami biztosítás 
utján megtérül. A bank és a házban lévő üz-
letek akadálytalanul folytatják üzemüket. Az 
elpusztult tetőzet és kupola újraépítése rövi-
desen megkezdődik. 

— A sebesül i katonákért. Az Árpád-páholy 
kórházában csütörtökön délután 3 órakor hang-
versenyt rendeznek. A műsor a következő: 

Nyitány, zongorán előadja Sauervald Géza. 
Költemények, szavalja Gazdi Aranka, a szegedi 
színház tagja. Népdalok, énekli Salgó Rózsika. 
Kuplék, énekli Ferenczi Frigyes, a szegedi 
színház főrendezője. Műdalok, énekli Körmendi 
Árpád, a Magyar Színház tagja. Gelterrnann 
gordonka koncert, G dur II. tétel Andantino, 
b) Schumann Traumerei. Előadják : gordonkán 
Réii István, zongorán Sauervald Géza. II. rész. 
Népdalok, zongorán előadja Reich Jolán. Kup 
lék, énekli Heitai Jenő színész. Műdalok, énekli 
Kohári Klári, a szegedi színház tagja. Drámai 
költemények, szavalja Körmendi Árpád. Mű-
dalok, énekli Vécsei Mária. 

— Államsegélyből fedezik az elpusztult 
községek rendbehozását. A hivatalos lap 
szerdai száma a kormánynak hosszabb rende-
letét közli a hadmüveletek folytán elpusztult, 
vagy megrongált községek belsőségeinek ren-
dezéséről. E szerint a községek rendezését 
kormányhatósági megbízott fogja intézni. En-
nek a joga lesz megállapítani a községek bel-
sőségének egész területét. Ez állapítja meg a 
szakmérnök és az elöljáróság meghallgatásával 
és a telekkönyvi adatok felhasználásával a ren-
dezés tervét és a ielkek felosztását. Az uj tel-
keket lehetőleg a régi helyükön, vagy azok 
közelében ugy fogják elhelyezni, hogy a ré-
giekkel lehetőleg egyenérteküek legyenek s az 
esetleges értékkülönbözetet készpénzzel fogják 
kiegyenlíteni. A rendezés tervét közszemlére 
teszik és a terv ellen kormányhatósági meg-
bízottnál felszólalással lehet élni. A kormány-
hatósági megbízott megkísérli a felszólalások 
békés kiegyezíetésát s ha' ez sikerül, a rendezés 
tervét jóváhagyja. A kormányhatósági megbízott 
intézkedése ellen beadott felszólalások fölött a 
közigazgatási bizottság határoz. A rendezési terv 
jóváhagyása után kiosztják a telkeket és az épí-
tést nyomban meg is iehet kezdeni. A rendelet 
megállapítja azt is, hogy az eljárás költségeit az 

elpusztult, vagy megrongált belsőségek helyre-
hozására szánt államsegélyből fedezik. Egyik 
legérdekesebb intézkedése a kormányrendelet-
nek az, hogy az ekként rendezett falvakban az 
egyes telkeket csak a kormányhatósági meg-
bízott hozzájárulásával szabad elidegeníteni, 10 
évet meghaladó időre bérbe, vagy haszonbérbe 
adni, eldarabolni, vagy megterhelni. 

— Tojásuzsorások a kihágási bíróság 
előtt Gonda Jánosné sándorfalvai asszony 20 
fillérért árulta a tojás darabját. Varga Lajosné 
Hódmezővásárhelyről szállított tojást a szegedi 
piacra. Ő már szerényebb volt, mert 18 fillért 
kért a tojás darabjáért. A rendőr azonban észre-
vette mindkét asszony manipulációját és igy a 
kihágási bíróságra kerültek. A kihágási birő 
3—3 napi elzárásra és 20—20 korona pénz-
büntetésre Ítélte az uzsoráskodó asszonyokat. 

— Kedvezmény a 43—50 éves népföl-
kelők felmentésénél . Érdekes elvi jelentőségű 
rendeletet küldött a belügyminiszter a város-
hoz. A rendelet körvonalazza a kormány állás-
pontját az öreg népfölkelők felmentésére vo-
natkozólag. A rendelet a következő: Az 1872— 
1865. évben született népfölkelésre kötelezet-
teknek népfölkelői bemutató szemlére történt 
behívásával kapcsolatban értesítem, hogy a 
népfölkelésre kötelezettek e csoportjának tény-
leges katonai szolgálat alól való felmentése kö-
rül követendő eljárásra nézve ugyanazok az 
elvek az irányadók, amelyeket előző körrende-
leteimben már megjelöltem. A törvényhatóság 
területén katonai szolgálatra alkalmasnak talált 
közhivatali alkalmazottaknak felmentési javas-
latai a lehetőséghez képest, a belügyi igazga-
tás ügykörébe tartozó városi és községi köz-
üzemeknél, közérdekű intézményeknél és üze-
meknél alkalmazottak felmentési javaslatai pe-
dig egyidőberi terjesztendők fel, hogy ezek a 
tényleges szolgálatra való behívás előtt elintéz-
hetők legyenek. Felhívom a figyelmét különö-
sen arra a viszásságra, mely bekövetkeznék, 
ha egy és ugyanazon hatóságnál idősebb kor-
osztályú alkalmazottaknak a felmentésből való 
kizárása mellett fiatalabb korosztályú alkalma-
zottak hozatnának felmentésre javaslatba, ille-
tőleg, ha a fiatalabb korosztályba tartozók — 
régebbi intézkedés alapján — az öregebbekkel 
szemben, mint felmentettek szerepelnének. A 
hadmüveletek terjedése a hadseregek érdekei-
nek kielégítését ma fokozottabb mértékben 
állítja ugyan előtérbe, mindazonáltal elvárom, 
hogy alispán ur a hadsereg fegyveres erejének 
megfelelő kiegészithetése mellett — a felmen-
tések tárgyilagos bírálata alkalmával a köz-
igazgatás zavartalan menetének biztosítását is 
szem előtt tartja és a kielégítendő érdekek 
kellő összhangba hozásával azt is tekintetbe 
veszi, hogy jóformán ehhez a most szóba jövő 
korosztályhoz tartoznak a közigazgatásnak ki-
próbált, nagyobbrészben vezető tisztviselői is. 
Sándor, belügyminiszter. 

— Gépészet i tanfolyamok a szegedi . fe lső 
ipar iskolán. A szegedi felső ipariskolán a folyó 

Pollik \ n \ M 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmeghizhaféhb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-si. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 8 5 4 . Tele lőn 8 5 5 . 


