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R közélelmezési hivatal második mérlege. 
Majdnem félmillió a bruttó haszon, 53 millió korona a forgalom. 
(Saját tudósítónktól.) A csütörtöki ta-

nácsülésen mutatta be Balogh Károlv a köz-
élelmezési üzem második esztendejéről szóió 
mérlegét, amelyből megállapítható, hogv a2 
1917-ik esztendő nyeresége felülmúlta az 
1916,- -évi nyereségei. Az előző esztendőről 
áthozott 11191 kor. 90 fillérhez hozzájött a 
múlt esztendő 485.445 korona és 68 fillér 
nyeresége, amely összegek ellenében a kö-
vetkező kiadási tételek fordulnak elő: 

Személyzeti, üzleti és irodai költségekre 
87.887 kor. 57 íiil., kamatokra 19.163 korona 
90 fillér, libákon és .iégen veszteség 6/30 ko-
rona 85 fillér. 

Leírások: Berendezések értékéből 7299 
korona 49 fillér, teherautók értékcsökkenése 
20.000 kor.,- áruk különbözeti tartalékára 
60.000, összesen 87.299 kor. 49 ál'ér, marad? 
tehát tiszta nyereség 295.555 kor. 77 fillér. 

A közélelmezési üzem vezetője a nyere-
ség felhasználására vonatkozólag a követke-
ző javaslatot tette a mai tanácsülésen: 

A városi népkonyha mult évi költségeire 
30.000. veszteségi tartalék alapra 150.000, 
beruházási tartalékok lOU.Oüü, tisztviselők és 
alkalmazottak liavadaJmazáőára 9365, az 
1918 évi számlára átvitekzendö 6190 kor. 
77 fillér. Ezenkívül jelentette, hogy a köz-
élelmezési hivatal szervezetéről és működé-
séről szóló részletes jelentést a pénzügyi bi-
zottság tárgyalása alkalmával fogja előter-
jeszteni. 

A mérleggel kapcsolatos jelentésből még 
kitűnik, hogy a közélelmezési hivatai üzleti 
forgalma az 1917. évben 52,932.789 korona 
és 07 fillér volt. Nem érdektelen talán annak 
sem a közlése, hogv a közélelmezési hivatal 
révén a kereskedők és hentesek által árusí-
tott cikkek az árusítóknak mintegy 1 200.000 
korona hasznot hajtottak. 

A közélelmezési hivatal mult é-vi bruttó 
haszna majdnem félmillió korona, ami elég 
tekintélyes összeg. A közönség érde kében 
kevesebb haszon talán több lett voína és ma 
is csak azt a nézetünket nyilvánítjuk, mint 
tavaly, az első mérleg közreadása alkalmá-
val; hogy a lehetőség határain bellii mindent 
el kell követni, hogv a közélelmezési hivatal 
által árusított cikkekhez minél olc; óbban 
juthasson a nagyközönség. Ne az legyen a 
cél, hogv az évi mérleg minél tekintélyesebb 
összegű hasznot tüntessen fel. hanem hogy 
a közönség olcsó árukhoz juthasson, anélkül 
azonban, hogy ebből az üzemre károsodás 
álljon elő. A költségek figyelembe vétele 
mellett a minimális hasznot kell az egyes 
áruknál felszámítani és nem .szabad arra tö-
rekedni. hogy a közönség nehéz megélhetési 
viszonyai a nagyobb haszon felszámítása 
miatt súlyosabbá tétessenek. 

A közélelmezési hivatal eredmény es mű-
ködését mi nem a bemutatott méregben fel-
tüntetett, majdnem félmilliós haszonban lát-
juk megnyilvánulni, hanem abban, hogv az 
elmúlt esztendőben is mindent tudott adni 

.azokból a cikkekből, amelyekre a Közönség-
nek a megélhetésihez szüksége volt. Ez fel-
tétlen érdeme a közélelmezési üzemnek. a 
melynek sikeres vezetése Balogh Károly 
agilitásának, koncepciójának, eréi.veinek és 
szakavatoítságának tulajdonitható. A legtel-
jesebb elismerés illeti azt a munkát, amelyet 
Balogh Károlv és a derék tisztviselő gárda 
végez. Ennek a munkának az eredményeit 
nemcsak a közélelmezési üzem érzi meg 
anyagiakban, hanem élvezi a város közönsé-
ge, amelynek a háború negyedik esztendejé-
ben sem kell élelmi cikkekben és háztartási 
árukban túlságos szükséget szenvednie. 
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r— Budapesti tudósítónk telefonjelentése. — 
(A PÉNTEKI MINISZTERTANÁCS 

KORMÁNYNYILATKOZATOT AD KI.) 
Tudósítónk jelenti az éjjel: Kitűnő forrás-
ból értesülünk, hogy a pénteki miniszter-
tanácson egy kormány-nyilatkozatot fóg-
nak megszavazni, amelyben a munkapárt-
nak a választójog kérdésében kifejtett kö-
veteléseivel és óhajaival szemben a kor-
mány végleges álláspontját konkrét formá-
ban fogja önteni. A kormánynyilatkozat pre-
clziroznl fogja, hogy milyen rendelkezések-
hez ragaszkodik a kormány feltétlenül és 
hogy milyen pontokban és milyen határig 
megy el a kormány az engedékenység te-
rén. A kormány felfogását visszatükröző 
nyilatkozatot, vagy a választójogi bizott-
ságban a részletes vita megkezdése előtt 
fogja megtenni Vázsonyi, vagy pedig vala-
mi más formában már előbb nyilvánosság-
ra fogják hozni. 

(A politikai helyzet.) A Magyar Tudó-
sító jelenti: A 48-as alkotmánypártban csü-
törtökön este mozgalmas élet uralkodott. A 

kormány tagjai és a párt vezetősége teljes 
számban jelen voltak. Ezúttal is a választó-
jog kérdése és .ezzel kapcsolatos politikai 
helyezet körül forgott az eszmecsere. Mind 
jobban kidomborodott az a felfogás, hogy 
a választójogot lényegében való változtatás 
nélkül mielőbb meg kell valósitani. Ha ez 
nem sikerülne, akkor a kormánynak teljes 
erővel kéli képviselni a választójog nagy 
elvi kérdését, még a nemzetre való apsllá-
lással is. A legutóbbi királyi audienciáról 
kiszivárgó hírek ezt a felfogást igazolják és 
erősitik, 

(Döntés előtt.) A legutóbbi napok ese-
ményei teljesen megvilágítják a lappangó 
válságot és a helyzet a pénteki miniszter-
tanácson fordulóponthoz jut. Vázsonyi, mint 
a kormánypárton vélik, konkrét előterjesz-
tést fog tenni az egész politikai helyzetre 
vonatkozólag. Ismerteti a választójogi hely-
zet képét, amint ez "különösen a javaslat 
általános megszavazása óta egyre nyugta-
lanabb jelenségek között bontakozik ki. — 
Utal Esterházy és Wekerle ismert nyilat-
kozataira, hogy a kisebbségi kormány a 
választójoggal áll „és bukik. 
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MŰSOR: 
Pénteken: Rátkai Márton vemlégfeíléptével, 

25 százalékkal felemelt helyárakkal Sztam-
bul rózsája. Operett dáratlan kétharmados. 

Szombat délután: Ármány és szerelem. Drá-
ma. 

Szombat este: .Rátkai (Márton vendég-fellép-
tével, 25 százalékká) fölemelt helyárakkal 
Legénybuesu. Operett. 

Vasárnap délután: Uri divat. Vígjáték. 
Vasárnap este: Nánik Népszínmű. 

Csárdáskirálynő. A színház vendége, 
R á t k a i Márton irta a Kálmán-féle ope-
rettben szerepelt. Boniiíácot jáits'zotta és 
szint, hangulatot és vidámságot hozott az 
előadásba, amely megélénkült a Szereplése 
nyomárai Groteszk mozdulatokkal telitett 
saját külön táncai ma is dörgő tapsoknak, 
ujrázásoknak voltak az előidézői. Ezek a 
táncok, a Rátkai-táncok, ismeretlenek vol-
tak, mint egy csomó esztendővel ezelőtt az 
a tánc. amit Saharet táncolt. Ám az utóbbi-
nak nem igen akadt követője, míg a Ratkai-
tánc iskolát csinált és ma már nyakra-főre 
csinálják, hol jól, hol rosszul, de nem azzal 
az egyéni kedvességgel, mint a kitaláló 
meghonosítója: Rátkai. Tánc nélkül is ér-
vényesülni tud a vendég, aki színész a ja-
vából és birtokában van annak, ami a szín-
játszásnak alapja: az ábrázolási képesség-
nek. Ebből ered, hogy maga felé tudja ira-
nyitani minden alkalommal az érdeklődést 
és kis szerepben is tényezője tud lenni az 
előadásoknak. Ha eljátszaná itt a Roít bá-
csit a „Hivatalnok urak"-ban, a közönség 
csodálkozva tapasztalná, hogy milyen mély-
séges érzés lakozik ebben a színészben, aki 
operettben szokott mókázni és fáradhatat-
lanul táncolni a leggroteszkebb mozdulatok-
kal. 
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A nő és a szocializmus. Bebel Ágost 
hires nftinkája, ttj —• most már harmadik — 
magyar kiadásban jelent meg. Csodálatos 
pályát futott meg ez a könvv. Német nyel-
ven ötvennél több kiadást ért, lefordították 
a világ minden kulturnyelvére és a szocia-
lizmusnak több megértő hívet szerzett, mint 
bármely más munka. A nagv sikernek ma-
gyarázata az, hogy Bebel tudományos, ala-
pon és mégis népszerűen, az o.vasót magá-
val ragadó előadásban tudta tárgyalni a leg-
nagyobb és legnehezebb szociális problémák 
egyikét, ezenkívül pedig sokkal többet adott, 
mint amennyit a cint igér: a nőkérdés kap-
csán az egész szocialista világnézete: tárja 
elénk. Mindig aktuális volt ez a könvv, de 
sohasem aktuálisabb, mint most, amikor a 
nő a társadalmi termelésben döntő fontosság-
hoz jutott. Ára 12 korona. Kapható Vdrnuy. 
L. könyvkereskedésében. 
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líapható kizárólag Fongé Sőma 
világítási vállalatánál Szegeden. 


