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Balogh Károly lemondott a közélelmezési hivatal 
vezetéséről, 

(Saját tudositóriktól.) A közélelmezési 
hivatal vezetője, Balogh Károlv városi taná-
csos, kedden Írásosan bejelentette dr. Somo-
gyi- Szilveszter polgármesternek* ihogy to-
vább nem kiván a közélelmezési hivatal élén 
maradni. Hogy a város közigazgatásában 
müven értéket képvisel Balogh Károly,, aki 
mint >1 „város cselédje" hárem évtizedet 
•meghaladó munkásságot töltött el a* város 
szolgálatában és Cz idő alatt a közigazgatás 
majdnem minden ágazatában tevékenyke-
dett. fölösleges bővebben fejtegetni. Ezúttal 
arról-kívánunk és arról kell irni. hogy mi-
iven eredménnyel működött a közélelmezési 
hivatal élén. annak vezetésében. 

Tudvalevő tény, hogv amikor átvette a 
közélelmezési hivatal vezetését, az előző 
rezsim után igen nehéz feladat előtt állott. 
Nemcsak újra kellett megszerveznie a hiva-
talt. széles alapokra fektetni annak üzemét 
és uj, megfelelő erőket alkalmazni az üzem 
szolgálatába, de át kellett vennie az előző 
.rezsim tetemes veszteségét is és olv irány-
ba kellett terelnie a hivatal működési körét, 
hogy' n veszteséget eltüntesse és ezenkívül a 
polgárságot mindazokkal az élelmi c'kkekkci 
el kellett látnia, amik előfeltételei a létfenn-
tartás követelményeinek. Az üzem bár las-
san. de megindult és lépésről-lépésre mind-
inkább bővült és ma már olv erős szerve-
zésben és széles alapokra fektetve ál! a kö-
zönség szolgálatában, hogv mindenki elis-
merésére érdemes. 

M :g idáig jutott Balogh Károlv az üzem 
megszilárdításában, sok akadályba ütközött 
a "működése és. sok gátat kellett az útból 
félretenni. Lépten-nyomon 'kerékkötőkre ta-
lált és minduntalan egyéni érdekekre buk-
kant. amik ha teljesen nem gátolták is meg 
működése teljes kifejtésében, de megnehe-
zítették-'a kitűzött cél elérésében. Nem 'ki-
vánju'k a többi városok hasonló üzemét ösz 
széhasonlitáni a mienkkel és nem törekszünk 
kimutatni, hogy más városok mit tudtak a 
közéíelmezésben produkálni, azt azonban 
hangoztatni kívánjuk, hogy a mi 'közélelme-
zés) hivatalunk eredményeivel meg lehetünk 
elégedve. És' ez annak a" lelkes, törekvő, 'fá-
radhatatlanul munkás gárdának az érdeme, 
amelynek élén Balogh Károlv áll. amely a 
vezető intenciója szerint és a. város polgár-
ságának hasznára járt el a 'közélelmezés 
dolgaiban. . 

A vezető szellemnek. Balogh Károlynak 
még meg van az az érdeme is. ,'ihogv nem 
tartotta magát csalhatatlannak és olyannak, 
aki mindenhez árt és helyes érzékkel az ipar 
és kereskedelem köréből azokkal vétette ma-
gát körül.' azoknak kérte ki megfizethetet-
len tanácsait, akik szakmájukban tekintélyek 
és akik pártatlanságukkal a köz érdekeit 
szolgálhatták. Csakis igy tudott eljutni a 
célhoz és volt képes az üzemet biztos ala-
pokra fektetve, virágzásba hozni. És ilyen, 
munka után mond le. a hivatal vezetéséről. 
Ennek az elhatározásnak mélven fekvő okai 
lehetnek, aminthogy vannak is. 

Olyan erős' vágású embernek ismerjük 
Balogh Károlyt, aki álliii tudja a bírálatot, 
az apró-cseprő szúrásokat is .. tűrni képes, 
sőt ' intaktságának tudatában a gyanúsításo-
kat minden fajtában és formájában elszen-
vedi. de megértjük, ha unja már a gáncs-
vetésekef és ha örökös harcban nem kíván 
élni azokkal a törekvésekkel, amik egv'éniek 
és amik éppenséggel nem a köz javát és ér-
dekét célozzák és ha működése kifejtésében 
a megkötöttséget nem kívánja tűrni. 

A város polgármestere, aki elismeri és 
méltányolja Balogh Károlv 'kiváló és értéket 
képviselő érdeméit, nem szándékozik elfogad-
ni a közélelmezési hivatal vezetőiének a le-

mondását. Ez hvlyes is. A polgárság nyugal-
mát, bizios érzését mozdítja elő. ha tudja, 
hogy a közéielinezés ügye olvan avatott 
kézben van továbbra is. mint a Balogh Ká-
roly erős, munkás keze. Azonban minden 
faktornak rajta kell lenni, ' hogv a gáncs 
'vetők az útból 'eltétessenek, hogv a közélel-
mezési hivatal vezetője önállóan, minden 
'megkötöttség nélkül, a vátos és a. polgárság 
érdekében fejthesse ki munkásságát és dol-
gozzon továbbra is azon az ösvényen halad-
va, amelyén •róegindiih a polgárság meg-
nyugtatására és üdvös hasznára. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
egyébként a loinandás ügyéről így nyilatko-' 
7 itt: 

Semmiesetre sem fogom tudomásul 
•vermi Balogh Károlv lemondását. A köz-élei-
miezési hivatal vezetése nem is ál lás/hanem 
megbízatás) amelyről lemondani nem ! !i.'t. 

amelyet viselni kell kellemetlenségeivel 
együtt. Különben sem találhattok nála rá-
termettebb embert erre a hivatásra.,.Amikor 
én (másfél év előtt a közélelmezési" hivatal 
vezetői állását betöltöttem Balogh Károllyal, 
ugy gondoltam, hogy a lehető legiobb meg-
oldást találtam meg. A 'következmények 
igazoltak is engem. Bátran állithatom, hogy 
a szegedi közélelmezési hivatal egvike a.lég-
iobbakuak az országban. Vannak ugyan ba-
jok a beszerzések körül.. de jobbára csak a 
központosított élelmicikkekné!. amelyek szál -
lítása elé gyakran leküzdhetetlen akadályok 
tornyosodnak. A sérelmeket, amelyek sze-
rinte őt mostanában érték a. törvényhatóság 
íagjai részéről, kárpótolja a tanács egy-
öntetű állásfoglalása, amelv elismeri az ő 
erős rátermettségét és páratlan- korrektsé-
gét. • • - ; . . . . . . . . 

Balogh Károly érek szerint tehát meg-
marad a közélelmezési hivatal'élén. Bizo-
nyos, hogy rajta kiviii ezt senki nem fogja 
bánni, nem ugy, mintha az ellenkezője .tör-
ténnék. 

Cecil lord az antant helyzetéről. 
LONDON, november 28. Róbert Cecil 

blokád miniszter Norvicbban tartott leg-
utóbbi beszédében a következőket mondta: 

— - Az oroszországi eseményeik nagy 
balszerencsét jelentenek, de nyugodt biza-
lommal mondhatjuk, hogy a veszteséget ki-
pótoljuk. Ami Olaszorságban történt, igen 
komoly dolog, de minden reményünk meg 
van arra, hogy az olasz hadserégek képe-

sek lesznek az ellenséget feltartóztatni. 
Minden kérdés között legfontosabb azonban 
a hajótér kérdése. Nem mondom, hogy e-
pillanatban az éhség veszedelme fenyeget 
berniünket, mert hiszem, hogy ha a buvár-
hajőharc ugy fejlődik tovább, ahogyan meg 
Indult, képeteek leszünk mindéin nagyobb 
veszélynek az elejét venni. 

Csütörtökön a kancellár nyilatkozni fog. 
BERLIN, november 28. , A Reicbstag 

csütörtöki illésén nagyfontosságú esemé-
nyeik fognak történni. Ezen az ülésen mu-
tatkozik be Hafertling, az uj birodalmi kan-
cellár, aki nagy beszédben fogja kifejteni 
programját. ValóSfzinüteg ez alkalommal 
felszólal Kühlmajnn külügyi államtitkár is. 

Berlin, november 28. A Lokalanzeiger 
jelenti: A kancellár nfa fogadta a birodal-
mi gyűlés pártjainak vezéreit, hogy a po-
litikai helyzetről tanácskozzék velük. A 
birodalmi gyűlésnek holniap kezdődő ülés-
szaka valószínűleg nagyon nyugodt lesz.-

Az angolok ujabb támadásai kudarcot 

BERLIN, november 28. A .nagy főhadi-
szállás jelenti: Rupprecbt trónörökös had-
csoportja: Flandriában fa tüzérségi tevé-
kenység a Houthouister-erdő é s Zandvoor-
de közülit déltől kezdve élénk volt. Pa-
schandalenél este nagy hevességre fokozó-
dott. A Scarpe mindkét partfán fokozott 
harci tevékenység. A Cambray melletti 
csatamezőn reggeli szürkületkor erős tűz-
harc vezette he azokat a támadásokat, a 
melyeket az angolok ujoniían harcba vetett 
hadosztályokkal Bourlon, Fontaine és ezek-
kel szomszédos állásaink ellen Intéztek. A 
támadó hullámok é s az azok előtt előretörő 
páncélos gépkocsik Boirrlcntój nyugat ra 
tüzünkben összeomlottak. Bourlcin ós Fon-
taine között lap ellenség több hiábavaló 
roham után benyomult védelmi zónánkba. 
Bourlont és Fontainet átmenetileg elvesz-
tettük. A házról-házra folyt elkeseredett 
küzdelemben megritkult ellenséges katonai 

kötelékek szemben találták magukat gya-
logságunk ellentámadásával, ámely bravú-
rosan vezetett átkaroló támadással a fal-
vakat fényes rohamban visszafoglalta és 
az ellenséget visszavetette a Boísrlon-erdö-
be. Több mint kettőszáz fogoly ós számos 
géppuska maradt kezünkön. Az erős tüz a 
sötétség beálltával alábbhagyott. A helyi 
gyalogsági harcok benyúltak az éfszjaikába., 

A német trónörökös hadcsoporíja: 
Fahuretöl északnyugatra a franciák egy 
sikertelen vállalkozásuk alkalmával foglyo-
kat hagytak árkainkban. A Maas keleti part 
ján a tüzérségi tevékenység délelőtt foko-
zódott; déltől kezdve mérsékelt nyugtala-
nító tüzizé lanyhult le. 

Albrecht württembergl herceg had-
csoportja: Nomenytöl északkeletre erös 
francia osztagok törtek előre vonaslaink el-
len; közéiharcban visszavertük őket. 

LUDENDORFF, első íöszáHáswest»r t 


