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ötölnek, hogv ott a leánagtübb sietséggsl 
szervezik a végső ellenállást, elrendelték a 

mánr 10.009 munkást akar felfegyverezni, 
Iror&zágban t e r j e d ő i k 

ö z a v a r g á s o k . 

Rotterdam, február 28. A Nieuwe Rotter-
damsehe Couranf jelenti Londonból: Az 
utóbbi időben Írországban a helyzet egyre 
rosszabbodott. A konvent ezen a héten előre-
láthatóan utolsó ülését fogia tartani. A sinn-
fein-zavargások egész Írországra átterjed-
nek. A Times dublini tudósítója irja: Az 
igazság az. hogv a királv szava Clark, Stigo, 
Roscommen és Mayov grófságokban nem 
számit többé. Clark néhány vidékén napi-
renden vannak az összeütközések a rendőr-
ség és a mezőgazdasági munkások és nap-
számosok között. Naponta megtörténik, hogv 
eívág.iátt a táviróvezetókeket. fákat döntenek 
ki és keresztbe teszik az utakon, hogv a ka-
tonák és rendőrség mozgását megakadályoz-
zák. A nyugati grófságokban gyakran meg-
történik a farmok készleteinek az ir köztár-
saság nevében való lefoglalása. Lunck, aki a 
sinnfeiiíisták élelmezési intézőjének mondja 
magát, Dubiinban megakadályozta sertések-
nek Angliába való kivitelét és nviltan kijelen-
tette, hogv a sinnfeinisták az egész húskivi-
telt meci fogják akadályozni. A laptudósító 
eütéíi a hatóságok lanyha - magatartását és 
azt hiszi, hogv a rendőrségnek és katona-
ságnak utasítása van. hogv kerülje az össze-
ütközést a lakossággal. (M. T. I.) 

Japán komoly veszedelmének 
tartja a nemet eiőnyomuiast. 

Genf, február 27. A Havas-ügynökség 
jelenti Tokióból: A császári palotában és a 
hadügyminisztériumban naponta fontos ta-
nácskozások'vannak. A németek keleti törek-
vését az ázsiai iapán érdekek komoly vesze-
delmének tartják. Azt hiszik, hogv a kor-
mány, ha a körülmények ugv kívánják, fon-
tos elhatározásokat fog tenni. 

P O L I T I K A I H Í R E K . 
— Budapesti tudósítónk tetefanlelentése. — 

(Minisztertanács.) Csütörtökön délután 
Wekerle elnöklésével minisztertanács volt, 
amelyen Apponyit és Vázsonyit kivéve a 
kormány vaíamennyi taja megjelent. Folyó 
ügyeket tárgyaltak. A minisztertanács ne-
gyedkilenckor véget ért. 

( A p p o n y i i s m é t á t v e s z i & h u l l u s z m i -
nísztfcíscget.) Gróf Apponyi Albert közoktatás-
ügyi miniszter a jövő hét folyamán Bozenből 
Budapestre érkezik és ismét átveszi a kul-
tuszminisztérium vezetését. Apponvi egész-
sége már teljesen helyreállott. 

(Pártok álláspontja a választójogi kom-
promisszum tekintetében.) A 48-as alkot-
mány-pártban csütörtök este az aktuális po-
litikai kérdésekről folyt az eszmecsere. Az 
a nézet alakult ki, hogy a választójogra 
nélzve minden kompromisszum lehetősége ki 
van zárva, tekintettel Tisza legutóbbi fel-
szólalására, amely semmiféle közeledést 
nem jelentett sem az értelmi kvalifikáció, 
sem a korhatár tekintetében. Nagy érdeklő-
déssel néznek a választójogi bizottság hol-
napi ülése elé, amelyen, Andrássy szólal fel 

A Károlyi-pártban az a felfogás nyil-
vánult meg, hogy a választójogi javaslatot, 
mint minimumot változatlanul kell törvény-
erőre emelni. A párt a Ház legközelebbi 
ülésén szóvá teszi az idős népfelkelők sza 
badságolását. 

(Andrássy Budapesten.) Gróf Andtaay 
Gyula, aki tudvalevően két napon át Bécsoen 
volt és magánkihallgatáson jelent meg a ki-
rálynál, csütörtökön reggel visszaérkezett Btt-
dapéstrff, 
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Eltörölték a fa és szén maximális árát. 
A kényéi* uj maximális ára 56 fillér. — maximálták a gyufa árát. 
(Saját tudósítóiktól.) A szegedi ár meg-

állapító bizottság népes ülést tartott csütör-
tökön délben. Hogv következetes maradt ön-
magához és ismét árdrágítóit, azt mondanunk 
is fölösleges. Csak a történelmi hűség ked-
véért emiitjük meg. hogv a csütörtöki ülésen, 
amikor a kenyér árának újból való megálla-
pításáról. a fa és szén makszimális árának 
ölfüggesztéSéröl volt szó. nem láthattunk a 

gyűlésen egyetlen fogyasztót. amint hogvt 
nem láttunk eddig soha még. Az ülést kevés-
sel 12 óra után nyitotta meg dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, akinek felkérésére 
Balogh Károly ismertette az iilés első tár-
gyát. 

(Vita a fa makszimális árá-
nak fölfüggesztése körül) 

Sok panasz hangzott el az utóbbi idő-
mondja — a tűzifa ölenkinti makszi ben 

mális ára elien. Később a mázsánkinti árak 
miatt is panaszkodni kezdtek. A kereskedők 
azt igyekeztek bizonyítani, hogv a hasábfa 
ölenkinti 240, a dorongja ölenkinti 230 és a 
gyertyán- és kőrisfa „ölenkinti 260 koronás 
ára olyan, hogy azért ma fát beszerezni is 
képtelenség, már pedig a fakereskedőnek is 
csak élni keli és a fakereskedő életfeltételei 
is olvan arányban és százalékban drágultak 
meg. mint a más embereké. Az érdekeltek 
tehát kérik, hogy a makszimális árakat ugy 
állapítsa meg a város hatósága, amint azt a 
mai viszonyok kivárnák. A városi közélelme-
zési hivatal először is a faközponthoz fordult. 
Sok sürgetésre kaptak is utalványt az egyik 
újvidéki íakereskedohöz. Mikor árat kérdez-
tünk, azt felelték: a fa ára vagononkint 1400 
korona. Szerencsére.— ilven szerencse gyak-
ran éri a várost — nem tudtunk szállítani s 
volt időnk a faközponthoz fordulni pana-
szunkkal a fa túlságosan magas ára miat:. 
Erre a központ intézkedett, hogv a cég a 
meghatározott árért bíikkhasábfát adjon. 
Persze a cég nvomban visszatáviratozott a 
városnak, hogv lehetetlent igazán ne köve-
teljen. Miután azonban nincs bükkhasábja, 
azt a fát. amije van. hajlandó 000 koronáért 
adni. de a város adjon a fa fuvarozásához 
fuvart. Ebből a fából, amelv közelesen meg-
érkezik a- városnak, kiskereskedőknek fog-
nak adni elárusitásra. Tényként kell azon-
ban leszögeznünk, hogy a termelőnél nincs fa 
1300—1400 koronán alul. Ha ehhez hozzá-
vesszük még a költségeket, 1500—1600 koro-
nájába kerül a kereskedőnek egy vagon fa, 
tehát egy öl árki magénak a kereskedőnek 
nem kevesebb mint 278—280 korona. Meg-
jegyezni kivánia. hogy a közélelmezési hiva-
tal ma még 220 koronáért íud.ia adni a régi 
fát. Legközelebb u.iabb 60 vagon fát kap a 
város. Ennek a fának negyedöle, vagv kilo-
gramrofinkmti ára 20 koronával lesz a régi 
makszimális ár alatt. Javasolja, hogy az ár-
megállapitó bizottság meghallgatásával álla-
pítsák meg azokat a határokat, amelvek kö-
zött a fa ára mozoghat, de az árát ne mak-
szimálják. 

Dr. Somosvi Szilveszter polgármester: 
A város hatósága kérdést intézett néhány 
nagv vidéki városhoz a faárakra vonatkozó-
lag. A válaszok szerint egv métermázsa fa 
ára Aradon 20 korona, ölenkinti ára 260 ko-
rona. Temesvárott nincsenek a faárak mak-
szimálva. Debrecen salát erdejéből 140 ko-
ronáért adia a hasábfa ölét. a fakereskedők 
a fa mázsáját 16-—20 koronáért adiák. de 
makszimálva nincs sem a fa. sem a szén ára 
A polgármester ezután igv folytatja: 

— Miután a közönség sokali a a fa árát. 
viszont a kereskedők is állandóan panasz 
kodnak, az az ötletem támadt, hogv nem 
fogom makszimálni a faárakat, nehogy el-
tűnjön a fa a városból. Hiszen ténvleg elke-
rülheti a várost a fa, ha máshol kedvezőbb 
árakat tudnak adni érte. mint tudunk mi. 
Azt találom tehát legigazságosabb megoldás 
nak, hogv a közélelmezési hivatal vizsgálja 
meg minden kereskedő kötéseit és ennek 

alapján állapítsa meg az iilető kereskedő tu-
lajdonában levő fa legmagasabb árát. 

Bach Jenő azzal kezdi, hogv részletekre 
nem kell kiterjeszkednie, miután a polgár-
mesternek már több izben kifejtette állás-
pontját ebben az ügvben. A polgármester 
megoldási módia nem lenne rossz, ha bizto-
sak lennénk benne, hogv a közönség és a ke-
reskedő egyaránt becsületesen foglalkozik a 
kérdéssel. Azt véli, a dolgot ugv kellene meg-
rendszabályozni. hogv kijátszani ne lehes-
sen. Így könnyen megtörténhet, hogy égy öl 
ia 400 korona lesz. Meri hiszen megtörtén-
het, hogv fiktív számlákat fognak maid a 
kereskedők bemutatni a közélelmezési hiva-
talnak. (Zaj, ellentmondások.) 

Hoffmcmn Ignác: Fegyházba az olvan 
emberekkel, akik ezt megteszik. Mást nem 
érdemelnek. 

Bach Jenő a zaj lecsillapulása után foly-
tatja. Nem állította, hogy föltétlenül igv lesz, 
de megtörténhet és az ilyesmire szarni tani 
kell. Sokkal súlyosabb bűntetteket is elkövet-
tek már az emberek a vagvoni meggazda-
godásért. Javasolja, a polgármester jelöljön 
ki egy megbízható emberekből álló árjranvitó 

izottságot. amelv aztán eseiröi-esetre fog-
lalkozhat az ármegállapításokkal. Ez a bi-
zottság sokkal jobban tudná az ellenőrzést 
végezni és az árakat irányitani. 

Hoffmann Igánc a polgármester előter-
jesztését pártolja. Tény, hogv nehezek a vi-
szonyok és nehéz igazságot tenni a sok pa-
nasz között. De ő megbízik a közélelmezési 
hivatal vezetőiében és nincs szükség az indít-
ványozott uj bizottságra. Szükséges 'toi»!a 

azonban föliratot intézni a közélelmezési mi-
niszterhez a faárak országos szaöálvozasa, 
vagv legalább rendezése üevében. Fórum kel-
lene, amelv döntsön a vitás faárak ügyében, 
épp ugv, mint a szénárak körül támadt vitá-
ban a járásbíróság Ítélkezhet. Ilyen iránvu 
fölirat küldését javasolja. 

Bach Jenő újólagos fölszólaiása után 
Winkíer József szólalt föl, aki a makszimális 
árak föniartását kivánia, máskülönben 600 
korona lesz egy öl fa Szegeden. 

Balogh Károlv válaszol Hóffmann Ignác 
felszólalására. A faközpont létesítése alkal-
mával ilven vitás kérdések elintézésére a tör-
vényszéket jelölte ki a kormány. Végső fó-
rumban pedig a kereskedelmi miniszter dönt. 

A bizottság végül is hozzájárult a pol-
gármester javaslatához. 

(Megszüntetik a szén 
makszimális árát.) 

Balogh Károlv ezután közölte a bizott-
sággal, hogy a gázgyár és a szénKereskedők 
a porosz szén és koksz makszimális arának 
emelésér, kívánják. A szén legmagasabb árát 
métermázsankint 16 koronában, a koksz árat 
pedig 15 koronában kérik megállapítani. A 
kérelem indokolása elmondja, hoev a teher-
áru fuvardíj is emelkedett, mázsánkint 70 fil-
lérrel, a szén árát is fölemeltéi 45 fillérrel s 
mindezt a legutóbbi ármakszimálás óta. 

Hoiimann Ignác szerint ezt a ijétdést 
függőben kellene tartani egv ideig. 

Dr. Somogyi Szilveszter szerint itt is 
esetről-esetre kell megállapítani az árakat, 
különösen a porosz szénnél. Ezzel meggátol-
hatjuk a visszaéléseket és az igazságtalan-
ságot. 

A bizottság itt is hozzájárult a polgár-
mester indítványához. Következett 

a kenyér árdiíak ui megállapítása. 
Balogh Károlv referálta, hogv március 

elsejétől kezdve kötelező a kukoricaliszt 
használata. A város a kukoricalisztet mázsán-
kint 60 koronáért kapja. Ezzel egyidejűleg a 
lisztkereskedők közölték, hogv a napról-nap-
ra növekvő megélhetési nehézségekre való 
tekintettel liszt jutalékuk emelését kérik. Ez-

í ídöszerint kapják a kereskedők a tósztaíiszt 
1 kilóját L39 koronáért, adiák 1-50 koronáért-


