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Közélelmezés. 
A mostani a második közélelmezési 

kavarodás, amellyel a .sors a háború alatt 
Szegedet megtisztelte. Az -első hatalmas ér-
tékek elkallódása körül kerekedett, a mosta-
ni — a második — a legutóbbi közismert 
szinházi vitából indult el. hogv Ihamar el-
múljon és végelgyengülésben született tár-
saihoz örök pihenőre megtérjen. Haragudni, 
vagy csak neheztelni is, .amiért helyi köz-
élet egén a felhők nagyon rövid időre boru-
sakká váltak tőle, még a legközvetlenebbül 
érintett közélelmezési szenátornak sem sza-
bad. A sötétben való huj kálód ás ilven ügyek-
ben férfiatlan dolog, a nyilvános fellépés al-
kalmat szolgáltat arra, hegy a vád tisztáz-
tassék. esetleg visszaveressék. Ez természe-' 
tesen nem jelenti azt, hogv bárki is /helyesen 
dár el, ha vádakkal, vagy a vádaknak látszó 
állításokkal vagv beállttásokkal áll elő anél-
kül. hogy a kérdéses eset 'körülményeiről és 
részleteiről teljes bizonyosságot szerzett 
volna. •> 

Annak kutatása helyett, hogv ebben a 
második számú közélelmezési attakban ez a 
megbizonyosodás alaposan megtörtént-e, 
nézzük inkább azt, köveíett-e el valami fő-
benjáró biint Balogh Károly tanácsos. El-
adott — hangzik a vád — 80 vaggon fát a 
város 800 vaggonjából a gazdag Kender-
fonógyárnak. önköltségi áron. Kiderül: az 
adásvételi iizlet eddig csak mvifion bonyo-
littatott le. a fát a város sem kanta meg 
mind. ezért a Kenderfonógvárnak még csak 
40 vaggonnal szálliílhatott. 'Kiderül: nem a 
gazdag gyárnak, hanem szegény munká-
soknak kellett a fa. Kiderül: nem önköltségi 
áron. hanem a minimális haszon mellett adta 
a közélelmezési hivatal a tüzelő anyagot. 
Kiderül: hogy a közélelmezési hivatalnak 
egyik legelsőrendii kötelessége volt, hogy 
ezt a fát kiszolgáltassa, mert a hadsereg-
szállj tó vállalatokkal szentben miniszteri 
rendelet parancsolja rá ezt a kötelességet. 
És artrkor mindez kiderül. — vagv még az-
előtt azt kérdik: miért csak a Kender-
fonógvárnak adott a közélelmezési hivatal 
fát, miért nem adott a többi vállalatnak is, a 
melyek hadfelügyelet alatt állanak? Bocsá-
nat. az ne/m derült ki. hogv a közélelmezési 
hivatal ajánlotta a Kenderfonógvárnak n fát, 
de az kiderült, hogy a Kenderfonógyár kér-
te, kereste a fát. kutatott, futott utána. ' Az 
sem derül ki. hogy a kérdéses rendeletben 
az az utasítás foglaltatnék, hogv a közélel-
mezési hivatal vezetője házalta sorra a had-
feliigyelet alatt álló gyárakat és kérdezze 
ttreg tőlük: kézit csókolom, kell-e a nagy-
ságos uraknak fa? A Kendeífonógvár jelent-
kezett fáért. a z kapott, furcsa azért felelős-
ségre vonni Balogh Károlyt, hogy miért 
nem adott olyannak, emehhez hasonló föl-
tételek mellett, aki nem kért. 

Egyre jobban megerősödik az a hitünk, 
hogy nemcsak a háború nagy dolog, hanem 
a közélelmezés is. Amint yunak. akik a há-
borút 'elveszítik, ugy vannak, akik közélel-
mezést sem tudnak csinálni. Mindkettőnek 
nagy ára és sok áldozata van. Van-e ára a 

szegedi közélelmezésnek? Tudtunkkal kere-
sett raj ta a város. Igaz, egykor, nem is 
olyan régen azért hibáztatták, hogy sokat 
keies. Hogv teljes legyen a felfordulás, 
most azért hibáztatják, mert keveset keres. 
Lehetne a rossz közélelmezésnek más ára 
is. de tessék elhinni nekünk, akik élénk fi-
ivelermnel kisérjük más városok hasonló 
irányú munkásságát is. hogv Balogh Károly 
pompás dolgokat produkált. De sok nagy 
és hires város kullogott utánunk! Nem 
mondjuk ezzel, hogv munkássága minden 
részletében egyetértünk vele. de bizonyos, 

hogy kitűnő elvek alapján rendezkedett be 
és hogy például q kereskedelmet a legtöbb 
várost megelőzően — beleértve Aradot. Te-
mesvárt és Nagyváradot is — kapcsolta be 
a legnagyobb megértéssel, a leeiistenzivcb-
fcen a közélelmezésbe. Általában sokat tudó, 
buzgóságban fölülímuiíhatatlan főtisztviselő, 
aki a háborús évek alatt fontos és exponált 
munkakörében nagy szolgálatokat tett váro-
sának. Ezt i_s kötelességünk megállapítani 
róla. amikor bebizonyított tényekre támasz-
kodva hárítjuk el felőle a hivatali szabály-
talanság vádiát. 

Az antant gyors segítséget kér 
Amerikától. 

— A bolseviktok hatalma biztosilva van. — Az orosz 
szocialisták a békét követelik. -

BERLIN, november 17. Az orosz határ-
ról jelentik: Anglia, Franciaország, Olasz 
ország és Oroszország nagykövetei Wil-
sonnak jegyzéket nyújtottak át, amely-
ben kijelentik, hogy az antant helyfcete 
Oroszország katonai összeomlása és 
Olaszország katonai csődje következté-
ben kétségbeejtővé vált, ezért Ameriká-
nak katonai és gazdasági terveit meg 
kell változtatni. Ki van zárva, hogy az 
eljövendő télen és tavaszon Anglia és 
Franciaország fel tudja tartóztatni a köz-
pontiak szárazföldi és tengeri támadá-
sait. Wilson Lansinggál és több politikus-
sal két izbeu tanácskozott. A tanácsko-
zásokba belevonták a japán követet is, 
aminek nagy jelentőséget tulajdonítanak. 

BERLIN, november 17. Az orosz ha-
tárról jelentik: Krasznov tábornoknak Pul-
kovnál szenvedett veresége után Skobelev 
közvetítést kísérelt meg Kerenszki és Le-
nin között, ami azonban meghlusult, mert 
Kerenszki az ajánlatot visszautasította. 

STOCKHOLM, november 17, A 
Svéd Távirati iroda jelenti Haparandá-
ból: Pétervári jelentések szerint Ke-
renszkit megverték, minthogy időben 
30.000 lett csapat érkezett. Kerenszki 
sohasem jutott tovább Carszkojeszelo-
nál. Hir szerint most elmenekült, hogy 

Kaíedin tábornokkal egyesüljön. A bol-
sevikiek hatalma ez idöszerint Péter-
váron biztosítva vau. A vidéken a hely-
zet még bizonytalan. A legtöbb nagy-
városból véres zavargások'at jelente-
nek. 

BERN, november 17. A Central News 
jelenti Péter várról: Az orosz front öt had-
osztály, valamint a dóni kozákok kivételé-
vel elismerte a forradalmi kormányt. A!iz 
oranienbaumi helyőrség csatlakozott a bol-
seviklekhez. Követelik a fronton való fegy-
verszünet azounaii elrendelését. 

LONDON, november 1.7 Pétervárról 
érkező jelentés szerint három napi harc 
után, amely alatt Carszkojeszleó kétszer 
cserélt gazdát, a vasutas szövetség köz-
vetítésével és a köztársaság-pártiak és a 
bolsevikiek között tárgyalások Indultak 
meg az összes szocialista pártokból álló 
kormány aíajdtására, a maximalisták be-
vonásával. Mindezek a pártok követelik a 
békét. 

BERN, november 17. Az olaszok az 
amerikai kormánytól ismételten kérték, 
hogy támogassa sürgősen őket ágyúval, 
acéllal és lőszerrel. Az amerikai kormány 
kijelentette, hogy nincs hatalmában, hogv 
segítséget nyújtson. 

A szocialisták jutottak uralomra Finnországban. 
— Elfogadták Troekij békejavaslatát. — 

STOCKHOLM, november 17. Az Alle-
lianda jelenti Haparandából: A finnországi 
általános sztrájk miatt a szocialisták között 
egyenetlenség uralkodik. A sipkájukan vö-
rös szalagot viselő polgári uárdai néhány 

ezer embere megszállta a rendőri állomást. 
A posta és vasút szünetelése miatt a hír-
adások hiányzanak. Egy újság hiradása 
szerint a szocialisták az összes iúin váro-
sokban a kezükbe vették a hatalmat, Csak 


