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A szegedi Lloyd és a hatóság. 
(Saját tudósítónktól.) Rövid ideje, alig 

néhány hónapja még, hogy az intenzív köz-
életi munkásságra felkészülődött Ulovd az 
elébe szabott feladatok természete szerint 
három bizottság között osztotta meg uj egye-
sületi életének munkakörét. Ezeknek a bi-
zottságoknak egyike volt a kereskedelmi bi-
zottság. amely első teendői közé sorolta, 
ihogy a város hatóságánál leadja névjegyét. 
Természetes, hogy ez nem csupán a figye-
lem és kötelező előzékenység okából történt, 
hanem azért is, hogy felajánlja a hatóság-
nak a város fejlesztését célzó munkájához 
•azt a szellemi erőt ,és szaktudást, amelyet 
ez a bizottság képvisel. A bejelentésre a ta-
nácstól a következő válasz érkezett a Lloyd-
hoz: 

A szegedi Lloyd társulatnak, Helyben. 

Városunk polgármestere 1004—1917. 

szám alatti átiratával bemutatta a város 

Tanácsának, a t. Címnek 1917 január hó 

25-én (kélt s a polgármester úrhoz intézett 

figyelmes átiratát, amelyből megtudtuk 

.azt, hogy a Lloyd-társulat kereskedelmi 

bizottságát .megalakította és működését 

megkezdette. Ez a bizottság legfontosabb 

hivatásának tűzte imaga elé Szeged város 

iparának, kereskedelmének és mezőgazda-

ságának emelését, támogatását, áldást fog 

fogilalni minden, a kereskedelmet és ipart 

érintő országos kérdésben, "különösen és 

elsősorban a szegedi érdekek szemmel-

tartásával. S mig egyrészről kéri a város 

hatóságának jóindulatú Támogatósát, vi-

szont felajánl!ják szolgálataikat. Kérik to-

vábbá, hogy kereskedelmi és ipari vonat-

kozású kérdésekben most megalakult bi-

zottságot a város tanácsa hallgassa meg 

és véleményét kérje ki. 

A szegedi Lloyd-társulatnak ezt ,a be-

jelentését nagy" örömmel vettük, a város 

tanácsa részéről biztosithatjuk a társulla-

tot. hogy minden egyes esetben számithat 

arra, hogy a város hatósága közérdekű 

munkájában a legmesszebbmenő támoga-

tásábaji fogja részesíteni és sohasem fog 

elmulasztani egyetlen alkalmat sem, hogy 

hivatásának teljesítésénél közigazgatási 

kérdésekben meg ine hallgassa jés vélemé-

nyét ki ne kérje. Súlyt fog helyezni arra, 

hogy hivatása körébe tartozó ügyeikben 

minden kérdést a Lloyd-társulat kereske-

delmi bizottsága elé is terjesszen, annak 

értékes véleményét és tanácsát a közér-

dek javára kikérje. 

Ehhez ,az Írásihoz kevés kommentár kell. 
Uj szellem árad belőle felénk, amelv sugá-
rozza a jóindulatot és a megértésre való 
törekvést. Annyival nagyobb örömmel je-
gyezzük ezt fel, mert ebihez hasonló jelen-
séget egyik-másik főtisztviselőnknél az utóbb 
lezajlott események kapcsán ,más alkalmak-
kor iis módunkban volt tapasztalni. Sok re-
ménnyel töltenek el ezek a jelek, amikor 

arra az uj útra gondolunk, amelyre lépnünk azonkívül erősítsük és egészségesen íejlesz-
kell, hogy Szegedet jelentőségébe n emeljük, I szűk. 
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Rendelet a fáról és a faszénről. 
— Fakivileli és fakereskedelmi központ alakítása. — Be kell jelenteni 

a fa és faszénkészlefeket. — 

{Sajói tudósítónktól,) A hivatalos lap 
szerdai márnában meg,jelent, a kormány 
rendelete a fa- és faszénkereskedelem szabá-
lyozásáról. A rendelet, szerint be kell jelen-
teni a teruielt épület'fa, műfa, fűrészáru, fa-
ragott fa (ideértve a talpfát és a tölgydon-
gát is), tűzifa (kötegelt lágy tűzifa id), fa-
szén és hulladékfakészleteket. Nem kell be-
jelenteni az állami üzemek, valamint mező-
gazdasági célokra szánt különböző fanemii-
eket, ha bizonyos mennyiséget nem halad-
nak tol. A bejelentésnek a junius 15-iki kész-
let alapján legkésőbb junius 30-ig kell meg-
történni a hatóságoknál beszerzendő beje-
lentőlapokon. A bejelentett készletekkel töb-
bé szabadon senki sem rendelkezhetik, azok 
értékesítését, feldolgozását és felhasználásá-
nak szabályozását a „Magyar szent korona 
országainak faértékesitő hivatala", vagy rö-
viden Faértékesitő hivatal fogja ellátni. A 
készletfelvételre irányadó napon közforgal-
mú vasúton, hajón vagy tutajon szállítás 
alatt álló készleteket a rendeltetési állomás-
ra való megérkezésük után a liavi jelentés 
keretéhen kell bejelenteni. 

A Faértékesitő Hivatal fogja meghatá-
rozni, hogy mely készleteket kell átadni a 
katonaságnak, mely készleteket kel] a fel-
merülő polgári szükségletek kielégítésére 
fordítani, mit lehet saját üzemben felhas?., 
iiálni és .mit kell a közérdekű üzemek, pél-
dául vasutak részére felajánlani. Továbbá, 
mely készletek és milyen mennyiségben en-
gedendők át kiviteli célokra, és mely kész-
leteket kell tartalékként további rendeLke 
zésig megőrizni. A faértékesitő hivatal az el-
adott mennyiségek után különbözőképpen 
megállapított illetékeket szed. 

A bejelentés alá eső készletek csak a hi-
vató/ utján vagy jóváhagyásával idegáni:-

•hetők el és csak a hivatal által megállapí-
tott módon és mértékben dolgozhatók ifel. Az 
eladást vagy maga a faéiMiékesitő hivatal 

végzi vagy pedig azzal a feleket bizza meg. 

Belföldi szükségletek fedezéséve szánt 

j készletekből a megjelölt célra egy-egy vevő 
részére havonta az ott megjelölt mennyisé-
gek erejéig, vautori vagy hajón való szállí-
tásra pedig havonta egy vevő részére 5000 
kilogrammig terjedő eladásokat a felek elő-
zetes bejelentés nélkül bonyolíthatnak le. 

Az ármegállapitó bizottságot a kereske-

delemügyi miniszter alakítja meg egy elnök-
ből, tizenöt rendes és kilenc póttagból. A In-
nevezés elfogadása kötelező. 

Eladással kapcsolatos szállihásokhoz szál-

lítási igazolványt kell kérni. Az 1917. jun ius 

15. napja előtt elindított tutajok szüilitású-
lioz szállítási igazolvány nem szükséges. 

Az árak megállipitásánál a szabad egyez-
kedés irányadó. Ha akár a katonasággal, 
akár belföldi felekkel ,az árakra -nézve meg-
egyezés nem jött létre, az ármegállapitó bi-
zottság által megállapított árak kötelezők. A 
bizottság tagjai az Országos Erdészeti (Egye-
sület, a Magyar Fa iparosok és Fakereskedők 
Országos Egyesülete, a magyarországi álla-
mi és magéin- fafogyasztó érdekeltség, vala-

mint a kincstári erdők kezelőségének két-két 
tagja, továbbá az erdőfelügyeleti hatóság és 
a kereskedelmi minisztérium két-két képvi-
selője. és Horvátország három megbízottja. 
Ez a bizottság nem esetenként dönt. lianem 
szükség szerinti időközökben országrészen-
ként. és a közlekedési alkalmatosságok figye-
lembe vét elé vei állapítja meg az árakat és 
azoknak jegyzékét a hirgtalos lapbon közzé-

teszi, A hivatalos ár mindenkit kötelez. A 

külföldre szánt árut a bizottság által meg-
állapított áraikon az eladó a hivatal rendel-
kezésére köteles Imosátani. A faértékesitő hi-
vatalhoz intézett beadványok bélyeg- és ille-
tékmenteseik. ,A rendelkezések megszegése-
két héttől hat hónapig terjedő elzárással bün-
tethető. 

A rendelet 3917. junius 15-ikén lép 
életbe. 

A magyar szocialista küldöttek 
stockholmi tárgyalásai. 

Stockholm, május 30. A skandináv és 

a hollandi szocialista bizottság kedden és 

szerdán tárgyal a magyar szociáldemokrata 

párt kiküldötteivel. A magyar szocialisták 

néhány nappal ezelőtt hosszasabban ta-

nácskoztak Osztrák elvtársaikkal, kedden 

pedig egymás között; az osztrákokkal foly-

tatott tanácskozásoknak az volt a céljuk, 

hogy a skandináv bizottság kérdéseire a 

magyarok lehetőleg olyan válaszokat ad-

hassanak, amelyek fedik az osztrákok fel-

fogását is; az egymás között megindult 

eszmecsere pedig arra volt jó, hogy az 

egyes részletekben felmerülő esetleges vé-

lem én yk ü lönbségeket kiegyenlitse. 

A magyar szocialisták rndkiviil tartóz-

kodók; felfogásukról mindössze csak any-

nyit lehet jelenteni, hogy ellene vannak 

minden anneksziónaik, még annak is, amely 

Magyarország javára történnék; de ép oly 

határozottsággal ragaszkodnak Magyaror-

szág területi érintetlenségének az elvéhez. 

A magyar szocialisták Magyarország há-

borús céljait: a lehető leggyorsabb béke-

kötésiben és az ország demokratizálásában 

látják. Az általános titkos választójog be-

hozatalával azonban még nem tekintik be-

fejezettnek az ország demokratizálását és 

-nem tekintik megoldottnak a nemzetiségi 

kérdést sem; de állást fognak foglalni a 

nemzetiségeik közjogi autonómiájával, vagy 

szeparatisztikus törekvéseivel szemben. 

A koncentrált fé 

Osram 
fonyó Sománál töltve 
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