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hogy a közélelmezési hivatal eziómti 
ges döntését mielőbb megkapjuk és ajánljuk 
(magunkat kiváló tisztelettel 
Neusohlosz-fóle Nasici Tanninkvár és gőz-

fürész részvénytársaság, öar tos ." 
Ebből a levélből -két dolog tűnik ki Vi-

lágosan. Először is az, 'hogv a Nasici a vevő-
nek, a közélelmezési hhtatcdriak végleges dön-
tését várja, másodszor, liogy igenis 250 ko-
rona felülfizetést követelt, de nem a beszá-
radás .folytán előállott sulvkülönbözet cimén, 
•hanem a napról-napfa emelkedő szálhiási 
költségekre való tekintettel 

Egy kissé dadogós nyilatkozatában a 
Nasici azt mondja, hogy ő Szeged várossal 
semmiféle szerződést nem kötött, hanem a 
Szegedi Bankegyesületnek adott el fát. Ezt 
az apodikfikusnak látszó kijelentést teljesen 
megdönti a következő levél, amelvet a Na-
sici 1917 november 7-én intézett Szeged vá-
ros közélelmezési hivatalához. A levél szó-
szerinti szövege a következő: 
„Szeged szab. kir. város tekintetes közélel-

mezési hivatalának. Szeged. 
A Szegedi Bankegyesiilet r. t. kívánsá-

gára van szerencsénk tiszteletteljesen. beje-
lenteni. hogy nevezett intézet az Önök részé-
re nálunk a következő tűzifa-kötéseket esz-
közölte: 

1917. február 17-én 200 vagon bükkhasábfa, 
. március 14-én 300 „ 

„ 24-én 300 „ 
azon rendeltetéssel, hogy ezen egész qxían-
tum kizárólag a tek. Cim részéée szálUúbdó. 
Ennek megfelelően az eddig teliesitett szál-
lítások is Szeged város tek. Közélelmezési 
Hivatala címére eszközöltették és a jövőben 
is eszközöltetni fognak, amiről 'kegyesen 
tudomást venni méltóztassanak. 

Ajánljuk magunkat, kiváló tisztelettej 
Neiischiosz-féle Nasici Tanilingyár és gőz-

fürész részvénytársaság. Bartos." 
A közölt levelekből tisztán megállapit-

ahtó. hogy a Nasici a Szegedi Bankegyesü-
let révén Szeged város közélelmezési hiva-
talának adott el 800 vaggon fát. az eddig 
szállított mennyiséget is Szeged város köz-
élelmezési hivatalának szállította és a jövő-
ben is annak fogja szállítani és végit!, hogy 
vagononként 250 korona felülfizetést köve-
teit. még pedi,g a napról-napra emelkedő 
szállítási költségek cimén. 

Mindezekből pedig az tűnik ki, hogy 
a szegedi közélelmezési hivatalnak nagyon 
nyomós oka volt arra, hogy a Nasici ellen 
a miniszterelnökhöz panasz-feliratot intéz-
zen és kitűnik még az is. hogv sokkal köny-
nyebö nyilatkozni, mint a tényeket a való-
ságnak megfelelően feltüntetni. 
*<;ir3*bses!£3ha««sq!gnaaaasbsiis wrwnsssnm^nni* - -

POLITIKAI HIREK. 
— Budapesti tudósítónk teíefonjelentése. — 

(A magyar delegáció megalakulása.) 
A magyar delegáció tagjai szombaton dél-
előtt tiz órakor alakuló értekezletet tarta-
nak a parlament delegációs termében. Az 
értekezleten megejtik n jelöléseket. A dele-
gáció elnökévé gróf Khuen-Hédervdry Ká-
rolyt. alelnökévé gróf Zichy Ágostot fogják 
jelölni. 

(A kormfiny m gkapia a fölhatalmazást 
Bt uj választásokra.) Jól értesült politikai 
körök szerint Wekerle Sándor miniszterel-
nök a szerdai audiencián fölhatalmazást ka-
pott a királytól arra, hogv abban az eset-
ben, ha a parlamenti többség nem fogadná 
el a választójogi törvényjavaslatot vagy lé-
nyeges változtatást eszközölne raita, a kor-
mány kiirhatia az uj választásokat. Eszerint 
teíháf a Wekerle-kormány ígéretet kapott 
volna a parlament feloszlatására, ha az or-
szággyűlésen q választójogi törvényjavaslat-
nak nem tudna többséget biztosítaná, A kor-

mány egyébként, nyomban a királv előzetes 
szentesítése után. a Ház élé terieszti a vá-
lasztójogi javaslatot. 

(Vázsonyi a királynál.) Hir szerint dr. 
Vázsonyi Vilmos választójogi miniszter szorn 
baton reggel Bécsbe, onnan délután félötkor" 
a királv tartózkodási helyére utazik, hogy 
kihallgatáson jelenjék meg őfelségénél. Vá-

zsonyi a választójogi javaslatot, amelyet 
már teljesen elkészített, mutat ja be a ki-
rálynak. A Házat Vázsonvi k'hallagtása 
után formális ülésre hfvják össze, amelyen 
megválasztják a javaslat tárgyalására a vá-
lasztójogi bizottságot. A javaslat Parlamenti 
tárgyalására előreláthatóan januárban kertit 
a sor. 

Jfi telef(ériéJ(adó és a lakásínség> 
— Beszélgetés Pickler J. Gyulával. — 

hidósitöiiktóL) Pénteken este 
Szegedre érkezett dr. Pickler J. Gyula, aZ 
országos statisztikai hivatal igazgatója, hogy 
a Társadalomtudományi Társaság fölkéré-
sére vasárnap délután öt órakor előadást 
tartson a szegedi közönségnek a lakáskér-
désről és a telekértékadóról. Ez az előadás, 
mint már megírtuk, jelentőségben messze 
kiemelkedik a szokásos előadások kereté-
ből, mert nagyon fontos és gyökeres refor-
mok kezdetét jelenti. Az előadás annyira 
érdekesnek Ígérkezik, .hogy egyenesen erre 
az előadásra Arad város képviseletében há-
rom városi főtisztviselő fog eljönni. 

Pickler J. Gyula tudvalevőleg azért ér-
kezett már pénteken este- Szegedre, hogy 
előadása előtt alaposan tájékozódhassék a 
szegedi viszonyokról, amelyet részben sze-
mélyes tapasztalat utján óhajt megismerni, 
részben pedig az illetékes tényezőkkel foly-
tatott tárgyalásokból. A Dclniigyiurokszúg 
munkatársa fölkereste pénteken este Pickler 
J. Gyulát Kass-szállőbeli lakásán, hogy ér-
deklődjék a várható reformok után. A nagy-
hírű tudós kérdéseinkre elmondta, hogy ma-
gáról a dolog lényegéről nem nyilatkozhat, 
miután álláspontját majd hallgatósága előtt 
szándékozik kifejteni. • / 

— Annyit azonban elárulhatok, — mon-
dotta — Hogy előadásom egyáltalán nem 
valami száraz, tudományos előadás. . Sőt 
éppen ellenkezőleg, neim tudom elképzelni, 
hogy miképpen lehetne a lakáskérdésről 
szárazon, tudományos jszabatosságkal be-
szélni. De az emberek — ugy-e bár — nem 
igen tudják, hogy miképpen lehet nagyon, 
egyszerűen gyökeresen megoldani az égető 
fontosságú problémákat. Ma az a helyzet, 
hogy a lakásínség terén gyökeres orvoslás-
ra van szükség. Tévedés azonban azt hinni, 
hogy az uj városi lakások építése gyökeres 
orvoslás volna. Ez csak toldozgatásHoltoz-
gatás, ami momentán talán, enyhíti a hely-
zetet, de amiről később mégis csak be kell 
látnunk, hogy nem volt egyéb foltnál. A vá-
rosi hatóságok különben sem arra valók, 
hogv 'lakásépítésekkel foglalkozzanak. Ezt 
az építészekre kell biznunk és a magánosok-
ra. A hatóságoknak sokkal fontosabb dolguk 
van ennél, különösen akkor, ha ezeket a 
bajokat sokkal egyszerűbben orvosolni le-
het. Azt tudom, hogy ha a házépítés fölté-
teleit megkönnyitjük, sokkal több házat épít-
tetnek. Tehát édesgetnünk kellene a ház-
építésre a telektulajdonosokat és nem el-
riasztanunk, mint teszik ezt napjainkban. 
Ha például az üres telkeket erösebben adóz-
tatjuk, mint a házakat , sietni fognak házat 
építem a jövedelmezőben üres telkekre. Az 
azonban abszurd helyzet, Hogy lakásínség 
idején a házakat erősen adóztassuk és a 

telkeket mentesítsük az adókötelezettség gíol 
A mai rendszer megfordítása mindenesetre 
gyökeres orvosság és itt gyökeres orvoslás-, 
ra van szükség. Ha a telektulajdonos azt 
látja, hogy a telke házzal kevésbé van meg-
terhelve, "mint üresen, szivesebben beépít-
teti telkét. 

— (De — folytatta mosolyogva dr. Pick-
ler — nem is folytatom fejtegetéseimet. Igy, 
vázlatban hiányosnak, érthetetlennek látsz-
hatik a laikus közönség előtt, holott elő-
adásban tömör, világos és egész. Épen ezért 
bocsánat, hogy hallgatok, de vasárnap maid 
annál többet és világosabban fogok beszélni. 

— Most még csak annyit a cél érdeké-
ben: a múlt héten Bécsben voltam, ahol a 
„Lakásinség és a lakásínség viszonya az adó 
rendszerhez" cimen tartottam előadási Az' 
eredmény az, hogy a jövő héten, újból föl 
kell mennem és fölvetődött az a terv is, 
hogy a városi tanács , tagjainak kell majd 
előadást tartanom, hogy keresztülviihessékv 

a reformokat. Aradon is tartottam már elő-
adást, amely1, egyetlen város ezidőszerint 
Magyarországon, ahol telekértékadót létesí-
tettek. ítt is .rokonszenvesen fogadták elő-
adásomat és több magyar városban folynak 
ezidőszerint a tárgyalások a rendszerválto-
zásra. ( ! 
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— Az ármegálíapitó bizottság bizalom-
mai van Balogh Károly iránt. Az Ármegál-
lapitó bizottság pénteken délben, iSomogyi 
Szilveszter polgármester elnökésével ülést 
tartott. Az ülés megnyitása után Hoffmarm 
Ignác kért szót, aki a bizottság ülésén megje-
lent Balogh Károlynak a közélelmezési hiva-
tal vezetéséről való lemondásának okait fej-
tegette. A bizottság nevében kijelentette, 
hogy az ármegállapitó bizottság is teljes el-
ismeréssel hdnorálja Balogh Károlynak * 
közélelmezés terén kifejtett hathatós és ér-
demdús munkásságát, A bizottság teljes bi-
zalommal viseltetik Balogh Károly iránt és 
egyhangú a (kívánsága, hogy maradjon meg 
abhan a munkakörben, amelyet mindenki tel-
jes megelégedésére töltött be már két eszten-
dő óta. Balogh Károly melegen megköszönte 
a szives és meleg szavakat, amelyeket a bi-
zottság egyhangú, lelkes élj edzéssel, fogadott* 
Kijelentette, hogy teljesíteni fogja hivatali 
fels^sége parancsát és most már, amikor lát-
ja a szeretetet és ragaszkodást más oldalról 
is, készségesebb örömmel fogja teljesíteni kö-
telességét. Meg fog maradni a közélelmezési 
hivatal élén. A bizottság ezután az országo* 
áremelés arányában néhány fillérrel felemel-
te Iiteronkint a pehrolevm árát, Elhatározta 


