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jalin; megindul, a véleménykülönbségeik n,e 
testvérháboirüba bonyolódott ellenfelek küz-
delmébe sodorják a nemzetet, hanem egy-
mást, megbecslve, a testért az ellenfelben Is 
felismerve, egymástól a jcszándékot és be-
csületes meggyőződést el nem tagadva ak-
ikor is munkáljuk a háború borzalmai között 
oly értékesnek felismert szent eszmét, a 
nemzeti szolidaritást. 

Akkor fog imádságunk — Isten áldd 
meg a magyart — nemcsak óhajtás fenni, ttia-
oem a nemzet haladásában és nagyságában 
valóságként előttünk állami. 
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A töröik Vörös Félhold képeslevelezö* 
lapjait 20 fillérért árusltja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A szerepi hid. 
— Három vármegye háborúja. — 

.A szerepi kid ügy© iiieim .az a közönséges 
eset, ami átsuhan a tárgysorozaton s amit 
az előadó csupán mint egy szereplő számot 
említ meg; a szerepi hid dolga egy valósá-
gos ós igazi ügy, amiről feltett szemüveggel 
.beszól három vármegye alispánja, amiről 
csikorgó piannával készít bosszú referátumot 
három apró ország bárom aranytollú főjegy-
zője s három megye sok irmok ja rakosgatja 
teli hasú aktálba a kövér árkusokat, .amire 
rengeteg apró betűt róttak e furcsa irigy lé-
nyegére vonatkozólag. 

(Mikszáth Kálmán tudná csak éles és 
nyugodt szemeivel kikutatni ennek a köz-
igazgatási labirintusnak a mélyét, amit a 
szerepi Ibid furcsa esete vájt ki magának 
három megye irodájában lés az öreg (Berettyó, 
amely (fáradtan viszi sötét hátán .a havas 
tönköket, nem is álmodta eolra, hogy a kar-
csú kis szerepi fahíd valamikor annyira el-
hi résül, Ihogy hivatalos urak, három nagy 
vármegyék kapnak bajba miatta ts három 
megye újságja ir róla nyomtatott hetükben 
aprólékos és részletes tudósítást, véleményt 
és álláspontot. 

'A szerepi ifabid tulajdonképpen a (Be-
rettyó csatornát iveli át íBihar-, Békés- és 
JászsN agy sKunlSzolnok vármegyék határán. 
.Egy kis dülőut. visz a liidhoz, (egy letaposott 
keskeny szalag kiét búzaföld között, eg*y rossz 
és elhanyagolt kis ösvény, aminek azonban 
a jelen ügy elbírálásánál rettenetes nagy 
fontossága van. íA szerepi falúd történetesen 
elromlott, a pillérei meginogtak, a karfája 
elkorhadt s a hid békés megyei részén levő 
község elöljárósága előterjesztést tett 'Békés-
megye alispánjának a hid meg javítása ügyé-
ben. íA békési alispán rövidre fogta, a dolgot 
s megállapított a, hogy a hidat .ki kell javít-
tatni, a javítási költséget pedig a lrárom 
megyéntik kell űzetni. Nagy jegyzőkönyvbe 
foglalták ezt, bevizsgálták, átvizsgálták, je-
lentést készítettek, műszaki véleményt kér-
tek, előterjesztést csináltak, javaslatot ter-
jesztettek be és határozatot hoztak, ihogy 
Bihar is fizessen, Jász-iNagy-Kun-lSzolnok is 
fizessen és Békés is fizessen a nagy igazság 
és az általános egyenlőség szeint neveiben. 

Szépen, terjedelmesen elintézték a dol-
got Békésben s megküldték a határozatot a 
két szomszédnak. A szerepi hid azonban to-
vább is rogyattan és elrohadva állt, veszé-
lyeztetvén a közbiztonságot lés a rajta járó-
kelő ártatlan utasokat. Biliar.mlegye ekkor 
átirt iBiékésgyulára, begy ne határozzanak, 
hanem csináltassák meg .a hidat s a költsé-
gekkel terheljék meg az érdekelteket, mivel 
az ut, ami a hidakhoz vezet, nem közút, ha-
nem dűlő s igy sem az állam, sem a vár-
megye nem köteles annak költségeit viselni. 
iBékésniegye .azonban ragaszkodott régi fel-
fogásához és ahelyett, liogy megcsináltatta 
volna a hidat, hasonló állásfoglalásra szólí-
totta fel J á s z uu gy k u nszoln ok v ár meg yót. A 
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másik szomszéd szívesebben vallott hasonló 
elvet, minthogy megcsináltatta volna a hi-
dat s ő is hozzájárulásra szólította fel iBihar-
megyiét. 

Biharmegye azonban nem ment bele a 
társulásba s. mivel a sárréti főszolgabíró je-
lentette, hogy a hídon való járás életveszé-
lyes, a további írás helyett egyszerűen el-
záratta a hidat. Erre a lépésre nagy feljaj-
dulás volt a válasz. Békés vitatja [Bihar jog-
talan eljárását, mert vagy joga van Bihar-
nak elzáratni a hidat, vagy nincs. Ha joga 
van az elzárásra, akkor megcsináltatni is 
kötelessége. Bihar megye viszont azt mondja, 
hogy közbiztonsági intézkedést joga van a 
saját területén eszközölni, de azért nem ok-
vetlen muszáj a más hídját .kijavíttatni. 
Jász-iNagyJKun-Szolnok bölcsen azt döngi be 
a vitába, hogy a két megy© csináltassa meg 
a Ihidon azt a klót részt, ami rájuk esik s 
Bihar csináljon, amit akar, illetőleg, ha nieim 
akar, ne csináljon semmit. 

iBiéikésmegye még nem foglalkozott ezzel 
a véleménnyel, de lehet, hogy elfogadja s 
akkor megtörténik, hogy a szerepi .hid békési 
és szolnoki oldala vadonatúj lesz, inig a bi-
hari marad a régiben. (Miért iBilbarmegye — 
igen bölcsen — esaik akkor nyitja ki az ő 
oldalát, ha veszélytelen s teljesen kireparált 
lesz a szerepi hid, nehogy valaki beleessen 
a Berettyóba. Addig lezárva áll a hid s gar-
madára készülnek az előterjesztések mind a 
három vármegyéiben. .A csendőr minden nap 
személyesen meggyőződik, hogy tényleg el 
van zárva a hid a forgalomtól .s eközben 
három vármegye vitatja m igazát, három 
aranytollú főjegyző vágja pennáját a kala-
márisba a szerepi hid megjavítása tárgyá-
ban, ami eredetileg csak 200 koronába ke-
rült volna. 

— Kitfintetés. Gidófalvy Béla dr.-né a háború 
alatt, mint a szegedi Vörös-Kereszt, tagja, 
különösen a szükség tartalékkórházafcban, a 
katonai egészségügy körül érdemes .szolgá-
latokat tett, amelyek elismeréséül Ferenc 
Salvator főherceg .a Vörös-Kereszt Ihadiiákit-
inényes ezüst diiszérmét díjmentesen adomá-
nyozta az úrnőnek. 

— Közélelmezési ankét Szegeden. Szeged, 
Temesvár és Nagyvárad megbízottai a múlt 
hónlapban ankétot tartottak Aradion; Árad 
válrosi megbízottai val a! közélélimezés javí-
tása. és. könnyebbé tétele érdekében. Ezen1 az 
ankétom több na gy fontosságú határozatot 
hoztak, nevezetesen, hogy e városok felesle-
ges élelmiéükkeiket kicserélik, állandóan érint-
kezésben maradnak .s minden hónapban más 
városban ujabb értekezletet tartanaik, melyen 
a közólelmezés körül ujabban felmerült jelen-
ségeket veszik .megvitatáis alá. November hó-
napban Szegeden lesz ez ;az értekezlet. Dr. 
Szalay József főkapitány már el is küldte a 
meghívókat, amelyekben november 29-é,re 
hívja egybe a városok képviselőit. A meg-
hívók miár három nappal ezelőtt elmentek s 
igy az .aradi lapoknak az az állítása; hogy 
Szegedi udvariatlan, miiért az ankétről .még 
nem intézkedett, s Lőcs Rezsőnek, Árad gaz-
dasági tanácsosának erre vonatkozó átiratát 
válasiz nélkül hagyta, tévedésen alapulhat. 

— Törvényt hoznak az árdrágítók ellen. 
Budapestről jelentik: A képviselőház össze-
ül ése alkalmával a kormány a háborúval 
összefüggő törvényjavaslatok egész sorát 
fogja a Ház elé terjeszteni. E törvényjavas-
latok között lesz Balogh Jenő igazságiigymi-
niszter Javaslata a mesterséges árdrágítás 
megakadályozásáról és megtorlásáról. A kor-
mány álláspontja az. hogy a drágaságnak a 
háborúval összefüggő természetes okain kí-
vül mesterségesen előidézett okai is vannak 
és hogy a spekulációt na.gv mértékben terheli 
a felelőség, hogy az árak különösen egyes 
helyeken felszöktek és hogy még magas ára-
kon sem lehet elegendő mennyiségű árut 
kapni. A javaslat nem állja útját ,a -kereslet és 
kínálat érvényesülésének, azonban nagyfokú 
szigort alkalmaz azokkal szemben, akik a 
háború okozta nehézségeket önző célokra 
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akarják kizsákmányolni és mesterséges uton, 
közvetve, vagy közvetlenül előmozdítják az 
árak felhajtását. 'Büntetni akarják nemcsak 
az eladót, aki maximális áron felül ad el, ha-
nem azokat is, lakik összebeszélve, össze-
játszva, áiruik .indokolatlan felhalmozásával 
mozdítják elő az ára'k felhajtását és a hiva-
talvesztés és a polgári jogok elvesztésének a 
kimondását fogják alkalmazni azokkal szem-
ben, akiket a bíróságok ilyen cselekmények-
ben bűnöseknek találnak. — Törvényjavas-
latot terjeszt még a kormány a Ház elé ;a hat-
hónapos indemlátásról; a tisztviselők 87 
milliós drágasági pótlékáról; a pénzintézeti 
központról. Rendeletet mutat be a csődönki-
vüH ikényszeregyeztetésről s a büntetések fel-
emeléséről; benyújtja a csődtörvény módo-
sítását; pótlásokat és kiegészitéseket a rend-
ki vü 11 intézkedéseikihez. Törvén yjavasHatot 
terjeszt a Ház elé az izlám Vallás recepció-
járól, a hazai iparfejlesztési törvény 'meg-
hosszabbításáról, a vicinálisokról és az ipari, 
bánya- és kereskedelmi munkások hatósági 
ellátásáról. 

— Miért viszik a magyar hadifoglyokat 
Szibériába. Sok Szegedre érkező magánérte-
sülésből tudjuk, hogy orosz fogságban levő 
katonáinkat mindi Kelet-Szibériába vitték. Ez 
azonban egyáltalában nem jelenti fogságuk 
szigorítását, hanem azért vált szükségessé, 
hegy az oroszok jól-rosszul el tudják helyez-
ni a saját alattvalóikat, akik a mi csapataink 
elől ostoba módra elmenekültek a meghódí-
tóit t területiről. Sok millióra rúg ezeknek a 
száma és amnt a Stockholms Tidningen í r ja, 
európai Oroszország szűknek bizonyult ezen 
menekültek számára és árjiuik már átcsapott 
Szibériába Is. A Ruszkoje Szlovo is jelenti 
Irkuczkból, hogy ott jelenleg 15 ezer ilyen 
•menekült tartózkodik. De még ujabb szállít-
mányokat is várnak oda. A menekülteik telje-
sen ki vannak éhezve. A helyi hatóság leg-
nagyobb erőfeszítése sem képes ezeknek 
megfelelő elszállásolásáról gondoskodni. Na-
gyon érezhető a kórházak 'hiánya is. Ir'kiutík 
kormányzója a legsürgősebb dolgok beszer-
zésére egyelőre százezer rubelt kért a kor-
mánytól. 

— Balázs Béla előadása Szabadkán. 
Balázs Béla, a szegedi származású iró a szerb 
harctérről betegen érkezett Szabadkára. Ott, 
mint lábbaidcfeó a 6. honvédgy.ailag-ezrcd arany 
könyvét irta, amelyben a szabadkai bősök 
ragyogó tettisit jegyezte fel. A szabadkai 
Szabad Lyieenm felkérésére csütörtökön dél-
után 5 órakor „A XX. század háborúja és a 
tni lelkiismeretünk" cimen előadást .fog tar-
tani. 

— A szénhiány. Megírtuk néhány nap előtt, 
hogy a városi .gőzfürdő üzemét a hatóság .be-
szüntette a szénhiány miatt. A hatóság már 
akkor intózkediett, begy mielőbb kapjon sze-
net, mert az .a veszély fenyegeti a várost, 
hogy a vizmütelep üzemét is be kell szüntet-
ni. A lupiányi szénbányáiból állítólag útnak 
is indítottak öt v,aggon szenet Szegedre, die 
még idáig nem érkezett meg. Amennyiben 
nem érkéznek meg néhány .napon belül a 
szállítmány, a hatóság magánvállalatoktól 
foglal le bizonyos mennyiségű szenet a viz-
mütelep üzemének biztosítására. 

— Elítélt tejes kofa. Dudás Lajosné össze-
vásárolta a környékről behozott tejet, amely-
ből egy keveset vízbe öntött s az ilyen vegyi 
eljárással nyert tejes vizet litierenkint 50 fil-
lérért árusította. Dudásné ezért, került szer-
dán a rendőrbiróság elé, ahol Demosthenest 
megszégyenítő szónoki képességgel bizonyí-
totta a maga igazát. 

— Ott veszek tejet, ahol én akarok, ott 
adom lel, alliol én akarom és azt teszem vele, 
amit én akarok. 

Temesváry Géza lendőrbiró a nyelvelő 


