
Szeged, 19-17. n oVémW 25. 

R szegedi közélelmezési hivatal feljelentése 
egy árdrágitő részvénytársaság ellen, 

törvényellenes és erkölcstelén s ha Magyar-
országon ily követeléseket merítik támasz-
tani a nagytőke képviselői anélkül. hogy kö-
telezettségük teljesítésére szd itéajjnútiak és 
megtorlásban részesittcssenek, ugy teljesen 
felbomlik minden rertd, s ükkor nem követel-
hetjük a kis ezisztwcidktól azt, hOgv hasdnló 
helyzetben a fogyasztókat ki 'ne zsákmányol-
ják s 'o törvényes rendelkezéseket megtart-
sák. Mély tisztelettel kérem az előadottak 
folytán Nagyméltóságodat, méltóztassék in-
tézkedni aziránt, hogy a Nasici Részvény-
társaság Szeged sz. kir. város közélelmezési 
hivatalával kötött tűzifa száüitásáAi vd1 it-
kozó szerződését betéiHsa s az áiiarühútalom 
törvényes erejével kényszeríts? \a Atizv'ny-
térsaságot arra. hogv (a fiáidé1"? tűzifa* 
mennyiséget a lehető legrövidebb idő !alatt a 
megkötött szerződéseis árlhn leszáliitia. 

A város közélelmezése mindent elköve-
tett, hogy a vagonok "kellő iűoben rendelke-
zésre álljanak a részvénytársaságnak s a 
pécsi üzlet vezetőség előzékenységéből zárt 
vonatok is kiállíttattak, azonban a nyert ér-
tesülés szerint a részvénytársaság nem Sze-
ged város részére használta fel a kiállított 
vagonokat, hanem másfelé szállítóit, igy tör-
tént az, hogy a város közéleimezésének csak 
150 vagon fa szállíttatott le, holott, ha a rész-
vénytársaság lelkiismeretesen akarta volna 
kötelezettségét teljesíteni, a megvásárolt 800 
vagon tűzifának már leszállítva kellett vol-
na lennie. 

Városunkban nagy tüzelőanyag hiány 
van, a közönség jól fölfogott érdekében tisz-
telettel kérem Nagyméltóságodat, méltóztas-
sék ügyünket a lehető leggyorsabban elin-
tézni, s az eredményről értesíteni. 

Ez a följelentés, amelv közelesen meg-
érkezik a miniszterekhez, igazán nem kivin 
kommentárt. 

(Saját tudósítónktól) Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos, a városi közélelmezési 
hivatal vezetője szombaton a következő fel-
terjesztéssel fordult dr. Weker.e Sándor mi-
niszterelnökhöz, gróf Serényi Béla kereske-
delmi és gróf Hadik János közélelmezési mi-
niszterhez: 

Szeged sz. kir. város közélelmezési hi-
vatala a város lakosságának ellátására vá-
sárolt a Nasici Tenningyár és Gőzfürész 
Részvénytársaságtól 800 vagon bükkihasáb-
fát a Szegedi Bankegyesület Részvénytár-
saság közbenjötte mellett, én pedig: 1917. 
február 17-én 200 vagon bükkihasábfát, már-
cius 14-én 300 vagon bükkhasábfát. március 
24-én 300 vagon bükkhasábfát. valamennyit 
az 1915—1916 évi termelésből, vagononkiní 
a feladó állomáson átvéve 540, azaz ötszáz-
negyven koroih vételárért. A megvett 800 
vagon bíikklhasáb tűzifának esedékes vétel-
árát a kötések megtörténte után azonnal 
készpénzben ki is fizettük. A tűzifa vásárlás 
tehát már kitermelt tűzifára történt, amely-
lyel semmi más költség nem iárt az eladó 
részéről, mint a vagonokba való berakás, te-
hát időközi termetisi költségek emelkedésé-
ről szó sem lehet. 

Többszöri sürgetés után a Nasici Rész-
vénytársaság a mai napig leszállított 150 
vagon tűzifát s ezidő szerint még 650 vagon-
nal hátralékban van, a iaosztálvunk vezetője 
Gál Miksa igazgató ur azt az értcsitést 'kap-
ta a Nasici Részvénytársaságtól, hogy csak 
abban az esetben hajlandók a még hátralé-
kos tűzifát a város részére leszállítani, ha 
vagononkint a megállapodott vételáron felül 
•még 250 koronát fizetünk. 

Minthogy a Nasici Részvénytársaság-
nak a város közélelmezési hivatalával kö-
tött szerződésével szemben az a követelése, 
hogv 250 koronát \a kötésre még rőáfízessifnk 

EGUJABB. 
BERLIN: A Wolff-,ügynökség jelenti 

24-én este: Flandriában erős tüzérségi harc 
a houthoulsti erdőtől Becelaereig. A Scar-
petől délre fokozott tűztevékenység. — Az 
Inchy, Moeu, Vres, Banteux falvak ellen 
intézett angol támadások veszteségteljesen 
meghiúsultak. — Keletről és Olaszország-
ból eddig nein jelentettek különösebb ese-
ményt. 

AMSTERDAM: A Times jelenti Pé-
tervárról : A helyzet a nyugati fronton és 
az északnyugati orosz fronton kritikus. A 
csapatok kimerültök és nincs élelmiszerük 
és téli ruhájuk. A pétervári csapatok a pol-
gári háboru beszüntetését és koalíciós kor-
mány megalakítását követelik. 

LUGANO: A központi hatalmak tulaj-
donképpeni offenzívája csak most kezdő-

dött Olaszország ellen. Az ellenség nyomá-
sa félelmetes. Irtózatos harc tombol az elő 
Alpesek 1000 méter magas hegységein. A 
Secolo is azon a nézeten van, hogy az el-
lenség voltaképen támadása csak most kez-
dődik. Az offenzíva most lépett legelkese-
redettebb stádiumába. 

HÁGA: A Times jelentése szerint 
Oroszország és Japán között minden össze-
köttetés megszakadt. 

BERN: A Tamps jelenti: Muravjev tá-
bornok, a pétervári csapatok parancsnoka 
visszalépett és nagy hadsereget szervez, 
hogy Kaiedin ellen vonuljon. 

ZÜRICH: A Neue Züricher Zeitung 
jelenti: Az oroszországi bomlás már a mol-
dovai helyzetre is igen nagy hatást gyako-
rol. A lakosság az éhségtől és hidegtől 
szinte őrült. Még ,a milliomosok sem tudnak 
más eleségre, mint babra szert tenni. Azt 

hiszik, hogy Románia sorsa az oroszországi 
döntéstől függ. 

STOCKHOLM: A pétervári Djen je-
lenti: Kerenszki Gacsináből matrózruhában 
repülőgépen menekült el, amikor kozákjai 
már megadták magukat a makszimalista 
csapatoknak. Kerenszki állítólag: Kievbe ér-
kezett, ahol nag ybeszédet mondott a csa-
patokhoz. 

BERLIN, november 24. A nagy főhad:-
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Polgári radikalizmus. 
* 

A háboru nálunk Magyarországon szem-
mel láthatóan alig változtatta meg a létező 
politikai irányzatokat. Nagyjában minden 
ugy van, mint azelőtt. A pártok domináló 
kérdései, törekvései, apró személyi torzsal-
kodásokban, kicsinyes rivalitásokban mutat-
koznak. A politikai közvélemény nem egész-
séges. fásult. Uj eszmék, iránvok nem lel-
kesítik. Ha keressük ennek az okait, köny-

j nyen megtalálhatjuk. A polgári pártok ve-
i zéreit, kiskirályait megőrölte a napi 'poli-

tika; a személyi érvényesüés iránti k. napí-
' harc. Az elvtelenül Hajszolt közjogi politika 

lehetetlenné tette legjobbjainkat. . 
Folyton, évtizedek óta egv és ugyan-

azon csoport, mondhatnám néhánv ember 
különböző pártból, körülbeiül egyforma világ 
nézettel keveri a kártyát. Ma Wekerle, 
Andrá sy , Hadik, Apponyi nagyban és 
egészben ugyanazt csinálja, mint tegnap 
Tisza, Khueti, vagv Lukács. Nincs semmi 
változás. Nincsenek uj emberek, ui irányza-
tok. 

Ugyanazok, akik pártirányzataiknáí fog-
va évekig dogmatikusan tanították és hir-
dették a gazdasági függetlenséget, könnyű 
szívvel és minden akadály nélkül kötnek 
hosszú lejáratú kiegyezést, féléiméit kvótá-
val. Azok, akik körömszakadtáig az önálló 
magvar bankért obstruáitak. a magyar ve-
zényszóért lelkesítettek, az önálló bank elő-
feltételeit is megsemmisítik, a legkedvezőbb 
alkalmat elhalasztják a magvar vezényszó, 
az önálló magyar hadsereg imézményes 
biztosítására. Napról-napra sorvad az a po-
litika, amit a onai polgári pártok követnek. 
De nem azért, mert a kiiüzotf célhoz köze-
lebb jutottak, hanem igenis, azért, mert meg 
sem közelítik azt, amit a magyar polgárság 
kivívni akar. 

Azt a célt, hogy a közvéleményt közöm-
bössé, érzéktelenné tegyék, ezt elérték. A 
háboru anyagilag felsegített egv olyan te-
kintélyes, eddig érvényesülni alig tudó réte-
get, a gazdák, iparosok, kereskedők nagy 
részét, amely réteggel ma a mostani pártok 
erősödtek és amelyektől uj haladó eszmék-
hez agitáló híveket nem kaphatunk. 

Az elégedettek, a kizsákmányolók tábora 
mindenesetre egy számottevő csoporttal nö-
vekedett. És ezért van az. hogv a városi 
e'em nehezen mozdul és nem érdeklődik uj 
irányzatok egészségesebb politikai csoporto-
sulások iránt. Azok, akik a háborút éveken 
keresztlü irodáikban, üzleteikben, műhelyeik-
ben csinálják végig, a konzervativek táborát 
erösiti meg. Ezekkel demokratikus, radi-
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