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Ezek az Intézkedések /nemcsak a be ál-
lott kocsibiány folytán, tenem a nyomasztó 
szénh'iány miatt is váltak szükségesekké1, 
ment köztudiamásu, ho/gy a iszénéllátás teljes 
megbizhatatlainsága a forgallom biztonságát 
két év óta napról-napra fenyegeti. 

Fokozzák még a közúti foirgalom nehéz-
ségeit azok a körülményék is. amelyeik az 
államvasút forgalmában éveik óta jelentkez-
nek. Mig ugyanis a 'háborút megelőző évek-
ben az államvasutak utazóközönsége a nap-
nak különböző szakaiban étkező s /induló több 
vonatra oszlott meg és az időnként induló 
vagv érkező egyes csoportoknak részietek-
ben való szálliMsa ,lehetseges volt, addig 
azok a lényegesen megnövekedeitt utastöme-
gek, amelyek inna egy-két vonattal egyszerre 
indulnak és érkeznek. 30 személy befogadá-
sára szolgáló kocsijainkon tulzsúfolás nélkül 
nem szállíthatók. 

Másik nehézsége a .forgalomnak a cso-
magok szállításának ,hihetetlen emelkedése. 
Más fuvareszközök hiányában minden cso-
mag- és podgyászszáliii'tás a villamos vas-
útion történik és a csomagok nlagyi száma 
természetszerűen elfoglalja az utasoknak 
szolgáló .férőthelyet. Az élelmiszerek forgal-
mát a vasúti állomások között, a piacokról 
és a piacokra kerülő áruforgalmat 'egyedül 
a villamos vasút Játja el és ez a forgalom 
is érzékenyen .terheli meg a kocsik befogadó-
képességét, ugyancsak az utazó közönség ké-
nyeimének hátrányára. 

Az a körülmény, hogy a Szegedi—Sze-
ged-Rókus állomások közötti összekötő vas-
úti forgalom csaknem teljesen megszűnt, az 
utasoknak egy ujabb tömegét terelte a villa-
mos vasútra. 

A személyforgalomnak állandó túlter-
heltsége és az a körülmény, hogy a 'kiképzett 
munkásaink hadbavonulása folytán tapaszta-
latlan kocsivezetők álkalmzására vagyunk 
utálva, szükségszerűen okozzák, hegy a ko-
csik műszaki és villanyos berendezéssel s 
különösen a motorok idő előtt és igen sürün 
elpusztulnak és hogy a kocsik /az anyag és 
képzett mühelyszahmunkásck hiánya folytán 
sürün használhatatlancikká válnak és hogv az 
üzemképes kocsik száma napról-napra le-
apad. 'Harminchét motohkoesirJk közül ma 
mindössze tizenöt üzemképes. 

Ez a jelenség azonban nemcsak helyi 
jellegű. Az egész ország, Ausztria és Német-
ország közúti villamos vasúti .forgalma ha-
sonló és részben súlyosabb viszonyokkal 
küzd és nemcsak vidéki, de fővárosi nagy 
közlekedési ,vállalatok egyaránt szenvednek 
a forgalom nagyfokú emelkedése, a kocsik 
túlzsúfoltsága és anyag é9 munkáshiány 
okozta súlyos nehézségeik miatt, a forgalom 
igényeit pedig nam/osalk kielégíteni nem ké-
pesek, de, mint Wienben, a forgalmat egyes 
vonalakon téliesen beszüntetni, egyes vona-
liakat megrövidíteni s a forgalmi időt leszál-
lítani kénytelenek. 

Nem vonjuk kétségbe, hogy a közönség 
köréből fölmerült panaszok egy része, külö-
nösen az. amely a kocsik 'túlzsúfoltsága, a 
járatok csekélyebb száma és hosszabb idő-
tartama miatt emeltetik, indokolt. Saját ér-
dekünk is azt követeli, hogv ezeken .a bajo-
kon (mielőbb segítsünk és ennek érdekéből 4 
minden áldozatra készek is vagyunk. A fenn- 4 

forgó nehézségeik azonban olyanok, ame-
lyékikel szemben jóakarat és áldozatkészség 
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egymagukban nem elegendők, e nehézségek 
elhárításához , elsősorban anyagokra van 
szükség, amelyek azonban ima egyáltalában 
rnelm, vagy nem kielégítő mennyiségben és 
minőségben szerezhetők be. 

Fémek, vörösréz, alumínium, ólom, hor-
gany. savak, sínek, talpfák, csövas, legfon-
tosabb anyagszereinik, a hadvezetőség által 
igénybe vannak véve., szén, olajj, koksz és 
/más elsőrendű szüfcségllleti üzemanyagok 
csak igen korlátolt mennyiségben szerezhe-
tők be, emellett silányak, a 'gépeket és beren-
dezéseket rongálják, teljesíthető képességü-
ket csöik'kenítiik és az iizem nehézségeinek kü-
lönleges okozóit képviselik. ' 

Ezeknek a reánk nézve .is felette káros 
viszonyoknak javulását mégis miniden igye-
kezetünkkel előmozdítani Igyekszünk és szor-
galmazásunkra és a .mi. kár. kereskedelmi 
miniszter ur támogatása folytán sikerült el-
érnünk, hogv a tőlünk lefoglalt irézdrótanya-
guuk egv része motorjaink kijavítására; viisz-
szaadott és mivel ez ,a javítási munka im-
már folyamatban is van. bizton! remélhető, 
hogy üzemképes motorkocsijaink száma rö-
vid1 időn belül jelentékenyen emelkedni fog és 
hogy módunkban lesz a vasúti forgalom tel-
jesítőképességét fokozatosan megfelelően 
emelni. , n 

'Ehh'ez az igyekezetünkhöz a iközön-ség 
jóindulatú türelmét és a kivéte'les viszonyok 
belátó méltatását kell kérnünk, 

II. A fennforgó kérdésre vonatkozó jogi 
álláspontunk az előadottakból szükségsze-
rűen következik. 

Azok a körülmények, amelyek a vasúti 
forgalom elleni panaszoknak alapjait képe-
zik, kivétel nélkül és minden kétséget kizá-
róan olyanok, amelyek a háborús, különle-
ges gazdasági viszonyokban rejtenek és elő-
reláthatatlan és elháríthatatlan természetük-
nél fogva minden tekintetben a szerződés 13. 
paragrafusában emiitett erőhatalom jellegé-
vel bírnak. 

Minthogy pedig a város közönségével 
kötött szerződésünket hiven betartani, de 
egyben a város közönségével is betartatni kí-
vánjuk, és minthogy bármely kérdésben fel-
merülő vita esetében mód van arra, hogv a 
vita az arra illetékes bíróság által kerüljön 
megnyugtató eldöntésre, ennélfogva -kérjük 
a tekintetes tanácsot: 

miszerint dr. Regdon Károly törvényha-
tósági bizottsági tag indítványának napirend-
re küldését és közgyűlési tárgyalását mel-
lőzni 'méltóztassék. Tisztelettel Szegedi köz-
úti vaspálya részvénytársaság. 
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Boldogult fiam halála alkalmából ta-
núsított jóleső igaz részvétért, mellyel 
a megpróbáltatás nehéz perceiben fáj-
dalmamat megosztani és enyhíteni ipar-
kodtak hálás köszönetet mond az egy-
letek, jóbarátok és ismerősöknek 

özv. Meák Gyuláné. 

Javultak a népesedési 
viszonyok Szegeden. 

— A közigazgatási bizottság Qlése. — 

6Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bi-
zottság hétfőn délután ülést tar tot t dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elnöklése vei. 
A polgármesteri jelentés felolvasása után Já-
nossy Gyula kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a 
szegedi /népiskolai tanítók a miniszter inten-
cióinak megfelelőleg resztvettek a rekvirálá-
sok körüli -munkákban. A rekvirál üst e hó el-
sejéig befejezni nem lehetett. Igy azoknál az 
iskoláiknál-, amelyeknek tanítói ínég mindig 
a rekvirálásokkal foglalkoznak, szeptember 
20-án kezdődnek meg a beiratások, illetve ta-
ni t ások. 

Harsányt Elemér királyi helyettes-fő-
ügyész jelentése szerint augusztusban a sze-
gedi királyi törvényszék fogházában rend és 
tisztaság volt, szökési eset nem fordult elő. 
Az élelmezés ellen kifogást -nem tették. A tör-
vényszéki fogházban augusztusban letartóz-
tatva volt jogerősen elitélt 23 férfi és 20 nő, 
felebbezés a la t t 17 férfi és 3 nő, vizsgálati fog-
ságban 50 férfi és 28 nő, összesen 90 férfi és 
.61 -nő. ,A rabok mimikájukkal augusztusban 
i487 koronát kerestek a kincstárnak. 

[Ezután Wolff Ferenc tiszti főorvos ter-
jesztette elő augusztus havi egészségügyi je-
lentését. A jelentés szerint az egészségügyi vi-
szonyok — a szokott ragályos betegségeket 
illetőleg — az előző hónaphoz viszonyítva, 
valamivel- kedvezőtlenebbek voltak, mert a 
ihasihagymáz némi emelkedést mutat. Szórvá-
nyosan fordultak elő vérhas-megbetegedésak, 
iCsengelén pedig egy hólyagos himlő megbete-
gedés fordult elő, amelyet azonban sikerült 
teljesen izolálni. A népesedési mozgalom ked-
vező javulást mutat: élve született 105 fiu 
,(mult hóban 81 fin), 107 leány (81). Meghalt 
84 (81) fin, 78 (73) leány. A népesedési szapo-
rulat 50 ember, a múlt /hóban kimutatott 8 
lélekkel szemben. A városi kórházban 351 be-
teget ápoltak, meghalt .24 beteg. 

Balogh Károly tanácsnok ismertette ez-
után Tóth Ferenc és Katona Ferenc fellebbe-
zését a reájuk rótt 1.08 korona 76 fill jövedéki 
birság kirovása ellen. A bizottság a tanács 
nok élőterjesztésére a fölebhezést elutasította. 
Ugyancsak Balogh tanácsnok jelentette be 
Angyal Gáspárná és társai fellebbezését vigab 
.mi adó kirovása ellen. ,A bizottság helyt adott 
a fellebbezésben felhozott azon érvelésnek, a 
mely szerint a vigalmi adó fizetésének kötele-
zettsége alá sorozott helyiségek közt a nyil-
vános házak nem szerepelnek kifejezetten a 
igy .a vigalmi adó fizetési kötelezettségük 
nem áll fenn. A fölebbezós kapcsán Taschler 
Endre főjegyző javaslatot tett a rendelet vilá-
gosabb szövegezésére. 

Faur Kornél: A zoinbor—szeged—be-
ret tyóújfalui állami közútra kiszállítandó 240 
köbméter kavics és 200 köbméter zuz.alék Új-
szegedről oly lanyhán fuvaroztatik, hogy az 
államcpitészeti hivatal rakterületének kétsze-
szeresét is elfoglalja már. 

Tőrös Sándor kir. tanácsos, pénzügyigaz-
gató jelenti, hogy augusztusban az előző év 
ugyané .havához viszonyítva legyenesadóban 
32.499 és badmentességi díjban 909 korona 
csökkenés történt. Jövedelem-, vagyon és ha-
di/nyereségadóban az előző év ugyané havához 
képest 222.449 korona csökkenés történt. 
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