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Munkamegosztást® 
Kelemen Béla főispán sürgős felter-

jesztésben hivta fel a kereskedelmi minisz-
ter figyelmét a szegedi szénkrizisre. Keie-
meti! Béla főispán Budapestre utazott, hogy 
— a többi között — elintézze, hogy a sze-
gedi légszeszgyár haladéktalanul szenet 
kapjon. Maga á tanács is sürgős felterjesz-
téssel fordult az ilietékes fórumokhoz, a 
melyben feltárta a képtelen helyzetet, a 
melybe jutottunk és a legteljesefeb sötét-
séget, melynek .veszedehitos torka ásít 
reánk, hogy nyolc nap múlva kérlelhetet-
lenül lecsapjon. Hacsak addig meg nem 
könyörül rajtunk a sors és világosságot 
nem gyújt ebben a városban azzal, hogy 
szenet juttat a légszeszgyárnak. Mert ilyet 
ki vár komolyan a szén'központtól? 

Abban, hogy az .emiitett intézkedések 
megtörténtek, bizonyára oroszlánrésze van 
a .polgármesternek, akit ez alkalommal ép 
azért nem értünk, mert tudjuk, ihogy fárad-
hatatlan, aki legfőbb céljának a .város, és 
a polgárság /buzgó, lelkes, miinél tökélete-
sebb és iminél sikeresebb szolgálatát te-
kinti. A városi háborús adminisztráció irá-
nyi fása azonban nem nehezedhetik két 
ember; a polgármester és a közélelmezési 
tanácsos vállaira. Részt kell ebből a mun-
kából a tanács más tagjainak is juttatni, 
különösen azoknak, akik ambicionálják is, 
hogy a polgárság háborús ellátása körül 
fáradságos és Iverejiékes munka árán sike-
reket és elismerést arassanak. Egyébként 
is nem élünk olyan időket, hogv .válogatni 
lehessen az (elvégzendő munka és a meg-
oldandó feladatok terhei között. A gondok 
egyre szaporodnak, & helyzet állandóan 
súlyosbodik, a hatósági intézést igénylő 
ügyek száma folyton nő. a szürke és egy-
szerű akták mögül mindenkinek elő kell 
jönnie, hogy a nyilvánosság porondján bir-
kózzék ,meg izaklatot'í és egyre sivárabb 
életünk egy-egy nagy problémájával. 

Miért c s a k irt a hatóság ia szénkrizi-s 
Ügyében? És minek irt egyáltalán? Miért 
nemi utazott ebben ,az ügyben mi ár számta-
lanszor a tanács egyik tagja BucPapestre? 
Tudjuk, hogy Kelemen főispán .szavának 
egész .súlyát fogja latba vetni, hogy Sze-
ged legszerényebbre leszorított igényei 
sürgősen kielégíttessenek. . Azt is tudjuk, 
hogy ennek a szónak komolv és tekinté-
lyes isulya van. Mindez azonban még nem 
igazolja -azt, hogy a hatóság az életnek ezt 
a nagy és elsőrendű fontosságú ügyét akta-
szerűen kezeli. Tessék megkérdezni azokat, 
akik irodákból és műhelyekből oldják meg 
— de akik mégoldják, ha ;van rá egy ,mód 
— a gazdasági élet sokszor .nagyon is bo-
nyolult szái'ait, hogy az altima ratio olyan 
eseteiben, mint aminőhöz a gázszolgáltatás-
sal most eljutottunk, levelezhek-e? Hogy a 
mainál lényegesen enyhébb helyzetiben is 
nem menesztik-e a sürgönyök és telefon-
beszélgetések özönét é s hogv takarékos-
kodnak-e néhány budapesti úttal? 

Ezt sürgettük mindig. A közigazgatás-
nak ezt a szoros kapcsolatát az élettel, a 
hatósági munkának a gyakorlati élethez 
való ezt ,a hajlékony hozzásimulását, Sitt 

geíjiik .ma, iinert az Idő és a körülmények 
kényszerítenek rá, kettőzött erővel, A jó 
közigazgatásnak . tanulnia kell a vállalati 
igazgatóktól, az iiz'etemberektőf, a bevált 
és gyakorlattal rendelkező hivatalnokoktól. 
Ma nincs akttá. Ellátásunk, életkörülmé-
nyeink egész mérlege .a hatóságok kezé-
ben /van. Itt csak annak a nagy letakarás-
nak, annak n nemes szívnek v:an tere. ami 
a polgármesteré, annak a lendületnek, a 
melyet föl kel! magában találnia, annak a 
gvakoi lati érzéknek, amelyet eí kell sajá-
títania. 

A munkamegosztás elől kitérni nem 
lehet. A légszeszgyár! ügyet ma nem intéz-
heti. aki ágyon van terhelve a közélelme-
?.és gondjaival idegölő munkáiáy'al. Ismé-
teljük: a polgárság háborús ellátásánek 

terhes iniunkájából a tanács minden tagjá-
nak ki keli venni a részét. A polgármester 
kizárólag akkor cselekszik helyesen, ha a 
légszeszgyár! ügyet a tanács egyik olyan 
tagjának osztja ki, akinek még van ideje. 
Az tanulmányozza éjjel-nappal a kérdést. 
Kezdjen liafadékta'anul tárgy,lást a lég-
szeszgyár .vezetőségével. Arra senkise hi-
vatkozzék, hogy más városokban is beáll-
tak a szegedihez hasonló krízisek, össze -
hasonlithatatlanul több azoknak a váro-
soknak a szánra, amelyekben még nem áll-
ílak be. Mi az utolsó között tegyünk, akikre 
a bajok szakadnak. Nincs .protekciónk, mos-
tohagyerekek vagyunk, de a születés- sok 
hibája enyhíthető szorgos munkával, tör-
hetetlen buzgalommal, becsületes nagyot-
alkotással és SZÍVÓS kitartással. 

szegedi 46-sok verték vissza 
az olaszok legerősebb csapásait. 

Az ellenség óriási erőfeszítés árán sem tudott át-
törni. - Elkeseredett küzdelem a Karszton. -

BUDAPEST, augusztus 22, (Közli a mi-
niszterelnöki sajtóosztály.) Augusztus 21-
ilke az Isonzo-hadsereg 'történetében a leg-
forróbb napok egyikévé vált. Ganaletöl ke-
letre a Vrh falut át kellett engednünk ax 
ellenségnek. Az olaszok minden erőfeszíté-
se, hogy lökésükkel az e helységtől délre 
fekvő magaslatokon átjussanak, sikertelen 
maradt . Épp igy meghiusult az ellenségnek 
Desclatól délre több jelentékeny erőkkel 
intézeti támadása. Ez alkalommal a 25-ik 
morva népfelkelő ezred különösen kitűnő 
Görztöl keletre és Bigliánál a vitéz védők 
legelső árkaikat uj ismételt rohamokkal 
szemben, mint az előző napokban, most is 
győzelmesen megtartották. Az ellenséget 
súlyos veszteségei és teljes kimerülése itt 
arra kényszeritette, hogy délután harci 
szünetet tartson. 

A legerősebben a Karszt-fensikon folyt 
a viaskodás. Hevességben már alig meg-
haladható tüzérségi tűztől támogatva az 
ellenség kora reggeltől késő estig hadosz-
tályt hadosztály után vetett állásaink ellen 

harcba. A legerősebb csapás a szakasz kc 
szárnya ellen, a Fajti Hrrö—Kostanjevicza 
terület ellen irányult, ahol 1915 niyarta óta 
a Karsztom harcoló" 39-lk és 46-ik számú 
magyar ezredek uj hősi hirt szereztek; to-
vábbá Medeasa és San Giovanni elleti irá-
nyult. A nap eredménye a csapatok és ve-
zetőik fényes magaviseletének megfelelő 
volt. Ha kis, a védőharc természetéből kö-
vetkező ingadozásokra került is a sör, a 
siker elvitázhatatlanuí a mi oldalunkon van. 

Ma napfelkelte óta, olasz tömegek újra 
és ú j ra rohamoznak állásaink ellen; a Kar-
szton, Courád báró tábornagy hadcsoport-
jánál sokszor fokozódott harci tevékeny-
ségre került a sor. A Sugana-völgyben fel-
derítő osztagaink 70 foglyot szállítottak be. 
Arste ótól északnyugatra a tegnap jelentett 
vállalkozásnál 2 tiszt, 150 főnyi legénység 
és 3 géppuska maradt kezünkön. A Garda-
tótól nyugatra heves harcok után csapa-
taink elfoglaltak egy ellenséges támasz-
pontot. 

A VEZÉRKAR FÖNÖKE. 

Flandriában és Verdimnél az ellenség 
folytaffa tömegrohamait. 

BÉR!TN, augusztus 22. A nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecht trónörökös had-
csoportja: Flandriában a tüzérségi harc 
a tengerpart mentén és Bixscha tetői War-
iietonig este ismét nagy hevességet ért el. 
Tegnap reggel Yperntöl északkeletre he-
ves tiizhulíáinok után az augoiok Sí. Ju-

Mennél erős előretörést intéztek; visszaver-
tük őket Ma reggel a Stadentöl és Mónin-
(öl Ype.u felé vezető országutak között 
uj harcok fejlődtek ki. Az Artoisban, Leni-
től északnyugatra és nyugatra erős tüzelő-
kéfzités után az ellenség megtámadta ál-
lásainkat, Helyi betöréseket erőteljes ellen-


