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H Í R E K 
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Talán az újságírónak 
van legnehezebb szerepe a háboru alatt. Sze-
gény már maga sem tutija, mit szabad meg-
írnia, mit nem. Ezenkívül a közönségnek is 
meg van a maga különleges kívánsága a lap-
pal szemben. A publikum egy része harago-
san követeli, hogy qz újság húzza nyársra, 
törje karóba, vesse máglyára iá termelőket, 
akik kiuzsorázzák a népet. A termelők vi-
szont haragos leveleket irkálnak a szerkesz-
tőségekhez: „Miért hántanak bennünket foly-
ton ? Drága a munkás, drága ,a csizma, drága 
a takarmány, mi nem adhatjuk olcsóbban a 
portékánkat." A szabó magából kikelve köve-
teli a szerkesztőtől, hogy leplezze le a susz-
tert, aki 30 koronáért talpal. A suszter össze-
szorult kézzel beszél a szabó uzsorájáról, aki 
200 koronát kér egy rend ruháért. A szenti-
mentális aggszüz novellákat követel, mérv 
ötet. nem érdekli a háboru. A kávéházi szíva-
tóga megharagszik, lia a tárca-rovatot látja, 
mert szerinte nem volna szabad limonádéi 
csurgatni az újságnak, mikor vér folyik a 
világon, mindenfelé. A régi hü előfizető azt 
követeli, hogy több romániai hírrel szolgál-
jon a lap. A másik régi előfizető ellenben 
mérgesen kérdi, hogy mit bolygatja az új-
ság Komániát:? Majd meglássák, hogy még 
az újságok csinálják meg a román háborúi 
is. Az is megesik, hogy az előfizető lemond, 
mert a lap rosszul van szerkesztve: nem hoz 
se békekötést se győzelmeket. Az újságíró 
maga is elhiszi néha, hogy ő az oka, amién 
nincs béke, nincs szenzációs házasságtörés, 
hajmeresztő rablógyilkosság, érdekes ég) 
tünemény, még egy gorlicei áttörés se, hogy 
ő a hibás, amiért nincs elég szedő, aki ki-
szedje a tárcát és hogy mulasztás terheli a 
papirélőállitás körül is. És töri a fejét, hogy 
miről irjon há t i Végre talál egy léniát, de 
ép akkor hozzák az egymilliőháromszázezr* 
dik rendeletet, hogy arról sem szabad irrn. 
.És végül a lap jnégis megjelenik, amin sok-
szor az újságíró csodálkozik a legjobban. 

— Szegeden is lesz a Haditerménynek 
kirendeltsége. Budapestről telefonálja tudósí-
tónk: Jó forrásból jelenthetem, hogy a Hadi-
termény kirendeltségét legközelebb felúlUt-
júk Szegeden. Csanád-megye az eddigi disz-
pozíciókkal szemben külön . kirendeltséget 
kap, amelynek székhelye Makó lesz. 

— Félhivatalos jelentés az eüeiuék zárt 
ülés iránti kéréséről. A Bud. Tud. jelenti: 
Illetékes helyről arról értesítenek bennünket, 
hogy az ellenzék a Ház pénteki ülésén vita 
közben az elnöknek átadott egy zárt iilési 
kérő ivet, mellyel a házszabályok értelmében 
mást nem tehettek, mint azt, hogy szavazás-
ra bocsájtották. lia akár az elnökség, akár 
a többség vezetőségének előzetesen tudomá-
sul adták volna, hogy a zárt ülésen gróf 
Andrássy Gyula akar komoly külpolitikai 
kérdésben felszólalni, ugy a Ház többsége 
fontolóra vette volna az ügyet és nem zárkó-
zott volna el a kérés elől. 

— A közélelmezési üzem uj helyisége. 
Jelentettük, hogy a közélelmezési üzem uj 
helyiséget bérelt a Prokis-féle házban iroda 
.céljaira. A helyiség már be van bútorozva. 

D M M A G T A R Ö R S Z Á G 

A hatósági közélelmezési üzem hétfőn költö-
zik át uj helyiségébe. 

— Romániából átszöknek a katonák. 
Bivissóból jelentik: Hetek óta, a nap külön-
böző szakaiban, keleti lágy sziliekben gazdag 
uniformisukban román katonák sétálnak vé-
gig a városon. Fiatal, életerős, vidám fiuk, 
Látnivaló rajtuk, hogy örülnek az életnek, 
amely szép, jó és meleg, mig az ember fia-
tal. Ezek a román katonák, a romániai há-
borus-láz első betegei. Az utóbbi időben 
ugyanis a szó teljes értelmében tömegesen 
érkeznek Romániából a katonaszökevények. 
Azelőtt is, béke idején, akadt szökevény bő-
ven, azonban most, Ihogy a levegő odaát 
Romániában is tulfesziilt a háboru izgalmas 
fluidumától, azok, akik nem éreznek elég lelki 
erőt magukban, hogy a vész lehetőségének 
kérdésével leszámoljanak, az első kedvező 
alkalmat felhasználják, hogy a honi földön 
őket fenyegető veszedelem elől menekülje-
nek. És mennek végig a brassói utcán apró 
csoportokban, tizen, húszan, közt ük pelyhed-
ző bajuszu kadetocskák, ejőttiik, mögöttük 
egy-egy csendőr, vagy határrendőr és ne-
vetgélnek boldogan, az élet diadalmas moso-
lyával az ajkukon. Érzik, ők már bizonyosan 
tul vannak minden eventualitáson. 

— A gabonafölösleget közszükségleti cé-
lokra kell átengedni. A hivatalos lap pénteki 
száma rendeletet közöl „a termelök buza-, 
rozs- és kétszeres fölöslegének közszükségleti 
lééi-okra való igényibe vételéről." A rendelet 
szerint az a termelő, akinek a község (város) 
területén 400 kataszteéi holdnál kevesebb 
szántóföldje van, köteles a jelen rendelet 
életbelépte, illetőleg a cséplés befejezése után 
vagy annak netaláni félbeszakításakor buza-, 
rozs- és kétszereskészletének a házi és gazda-
sági szükséglet, számításba vétele után ma-
radó fölöslegét a községi elöljáróságnál 
(polgármesternél) ezen rendelet erejénél fog-
va bejelenteni és azt e hatóság fölhívására 
közszükségleti célokra átadni. A fölösleg 
mennyiségét vita esetében a községi elöljáró-
ság (polgármester1) az érvényben levő -rende-
letek értelmében állapítja meg. Ebben a kér-
désijén — a határozat közlésétől számított há-
rom nap alatt — a vitás mennyiség átenge-
désére halasztó hatályú fokozatos íölebbvi-
telnek van helye; végső fokon a belügymi-
niszter határoz. A Haditermény Részvény-
társaság köteles a megvételre fölajánlott 
terményeket átvenni, illetve az átvételre bi-
zományosát birság terhe alatt kötelezni. A 
termények elszállításáról a hatóság szükség 
esetén, a termelő költségére, közerő igény-
bevételével is g-osdoskodhatik. 

— Miskolc felirata a kormányhoz a pol-
gári lakossag eliatasa érdekében. Miskolcról 
jelentik: A város feliratot intézett a kor-
mányhoz a polgári lakosság ellátásának ér-
dekében és ezt nyomban átterjesztette a töb-
bi törvényhatóságokhoz is egy országos moz-
galom propagálása céljából. A .felirat ecse-
teli a város lakosságának nehéz megpróbál-
tatásait és az ipari s ruházati cikkek mak 
szimálása mellett foglal, állást. „A leghatáro-
zottabban sikra szállunk — mondja a fölirat 
— az ellen, hogy a háborús nyomor a téli 
nyomorral erősítve, egyes gyárosok és ér-
dekcsoportok és az osztrák nagyipari töke 
mérhetetlen meggazdagodási vágyának szol-
gáltassa ki az ország népét." A felirat német 
mintára egy polgári ruházati szerv létesíté-
sét kéri. Rámutat a tűzifánál tapasztalható 
féktelen üzérkedésre is és kéri, állapítsa meg 
a kormány a tűzifa legmagasabb árát az 
országrészek fekvése szerint indokolt eltérés-
sel. a termelőket a köztestületekkel kötött 
szerződés teljesítésére pedig büntetőjogi 
szankcióval is szorítsa rá. Rendeletet kér a 
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felirat, hogy a Ásirellátás érdekében a hizlal-
dák csak oly feltétellel kapjanak takarmányt, 
hogy a hizlalt sertések a közfogyasztásnak 
engedtetnek át. Sürgeti a felirat a burgonya-
beszerzés és elosztás rendezését, a városok-
nak főzelékfélével való ellátását, a lisztellá-
tást illetőleg pedig ismételten kéri a kor-
mányt, adja meg a városoknak a. jogot a 
megyei területen való vásárlásra. 

— Az iskolakerülők ellen. A közoktatásügyi 
miniszter tudvalevőleg a mult tanévben ki-
adott rendeletével a tankötelesek összeírását 
felfüggesztette. Miután a miniszternek ez a 
rendelete sok visszaélésre adott alkalmat, a 
közoktatásügyi miniszter a bajok elhárítása 
és a népiskolák kellő benépesítése végett az 
u j iskolaévre elrendelte a tanköteleseknek az 
egész országban való összeírását az 1907-iki 
utasítás értelmeben. Az összeírás november 
második felében történik és a közigazgatási 

•bizottságoknak az erre vonatkozó intézkedé-
seket októberi ülésükön kell mcgtenniök. A 
hol azonban az elemi iskolák működését a ta-
valyi utasítás nem korlátozza, az összeírást 
már a szeptemberi ülésen is elrendelhetik. 
A miniszteri rendelet intézkedik az ellenőr-
zés módjairól. 

— Meggyulladt széna. A közúti vasúton 
pénteken délben négy vaggon szénát szállí-
tottak a Tisza Lajos-körnrton. A széna pony-
vával volt letakarva, amely a villamos felső 
vezetékével érintkezésbe jutott. A ponyva, 
majd a széna meggyuladt, épen amikor a 
vaggonok a Forbáth-házihoz értek. A tűzol-
tóság kivonult és két órai kemény munka 
után eloltotta a tüzet. Egy vaggon széna 
hasznavehetetlenné vált. 

— Szabadkán elfogták a szegedi katonai 
fogház szökevényét. Rác Grigonn Dusán 5-ik 
ihonvédgyalogezredbeli közlegényt, aki a 
szegedi fogdából megszökött és eltűnt, vasár-
nap Szabadkán elfogták és megvasalva Sze-
gedre hozták. Rácz Grigorin, aki törzsőrmes-
teri egyenruhában volt, vasárnap teljes fel-
szereléssel, szolgálati revolverrel, sok kitün-
tetéssel a mellén sétált a szabadkai korzón, 
majd egy vendéglőbe tért be. A detekt ivek 
figyelni kezdték a gyanúsan viselkedő 
törzsőrmestert, aki amikor észrevette, bogy 
ínyomon követik, elmenekült. A detektívek 
azonban a -katonák segítségével elfogták és a 
katonaszökevényt, aki már tizenegy eszten-
dőt töltött börtönben betörések miatt, meg-
kötözve a rendőrségre vitték és a katonai 
hatóságnak adták át. 

— írni akart a férjének, hogy ne harcoljon. 
A gyorsított bűnvádi eljárás szabályai sze-
rint tárgyalta pénteken a szegedi törvény-
szék ötös-tanácsa Ruzicska Antalné Bács 
községbeli asszony biinügyét, akit hűtlenség 
elkövetésére irányuló fölhívás bűntettével 
vádolt az ügyészség. Az eset ez évi junius 
közepén történt a bácsi községházán, ami-
kor az asszonyok hadisegélyért jelentkeztek. 
A jegyző közölte velük, hogy az aratás ideje 
alatt .nem utalnak ki hadisegélyt. Az asszo 
nyok zúgolódni kezdtek, Ruzicskáné pedig 
arra biztatta őket, hogy írjanak a férjeiknek 
a harctérre és szólítsák fel őket. hogy ne 
harcoljanak, hanem adják meg magukat. Azt 
is mondta, hogy csak igy lehet elérni, hog\ 
béke legyen. A pénteki tárgyaláson tagadta 
Ruzicskáné, hogy a vádbeli bűncselekményt 
elkövette. Kihallgatta a biróság a segédjegy 
zöt, aki megerősítette a vádat. fAajnal Gusz. 
táv rendőr időközben meghalt, ennek a vizs-
gálat során tett vallomását 'felolvasták. A 
törvényszék három havi állumfogházra itélte 
a vádlottat. Büntetésébe a vizsgálati fogság-
ban eltöltött másfél hónapot beszámította a 
biróság. Az ítélet nem jogerős. 


