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Sorozatos kihágást követtek el a vendéglősök 
az árszabályozó-rendelet be nem tartásával, 

— Az árszabá lyozó bizottság eréüytelenül kezelte a rendeletet. 

(Saját tudósítónktól.) Ma múlt el a ne-
gyedik napja annak, hogy az árszabályozó-
bizottság — fennállása óta először — egy 
gyakorlati értékű, szociális határozatot ho~ 
"zott. Rendeletet adott ki ugyanis. — amint 
azt már részletesen jelentettűk, — amellyeli 
kötelezte a vendéglősöket, hogy az- étlap-
árakat harminc százalékkal szállítsák le. Áz 
árszabályozó bizottság rendelete azonban 
csak irott malaszt maradt. A vendéglősök 
ugyanis nemcsak hogy nem teljesítették a 
rendeletet, hanem egyenesen állást foglaltak 
ellene. Az első nap még akadt ugyan egyne-
hány vendéglő, amely kénytelen-kelletlen le-
szállította az árakat, másnap már azonban 
isiméi a régi árak szerepeltek az étlapokon. A 
vendéglősök ugyanis ülésre jöttek össze és 
elhatározták, hogy nem vesznek tudomást a 
rendeletről. Ezt a határozatukat közölték az 
árszabályozó bizottság helyettes elnökével 
aki csodálatos módon megigéiHe nekik, hogy 
ujabb ülést fog egybehívat) amelyén újból meg 
Mapitják az árakat. 

Ezt is megértük. A hatóság kiad egy ren-
deletet, a rendelet nem tetszik az érdekeltek-
nek. ezt közlik a hatósággal, mire a hatóság 
kijelenti, hogv a rendelet nem giit és legköze-
lebb másikat i'og kiadni, olyat, ami megnyeri 
magas tetszését. Nagyon rendben van, de 
akkor tessék egyenlő mértékkel mérni és, ha 
valaki például 'felszólai a villanyifogyasztás 
korlátozása ellen, akkor méltóztassék ezt a 
rendeletet is megváltoztatni, vagy ped'g a 
vendéglősöknek privilégiumot adni arra. hogv 
a nekik nem tetsző rendeleteket ne legyenek 
kötelesek teljesíteni. Mert az talán mégis csak 
különös, ha egy hatósági rendelettel ilyen ikur-
tán-furcsán lehet elbánni anélkül,, hogv a ha-
tóság a büntető-szankciót nyomban életbe ne 
léptesse. Ha a hatóság még most is ilven 
erélytelenül hajtja végre a rendeleteit, akkor 
aztán ne csodálkozzék, ha a lakosság elke-
seredik annak láttán, milyen Ikeztvüs kézzel 
bánnak a vendéglősökkel akkor, amikor más-
ra a legcsekélyebb kihágás esetén is ráhúz-
zák a vizes lepedőt. 

Szerintünk 
a vendéglősök ennek a rendeletnek a 
kapcsán sorozatos kihágásokat követtek 

Juhász Nagg Sándor a Károlgí-

p r tban történtekről. 

Budapest, december 9. uV függetlenségi 

és 48-as pártban legutóbb történtekről kiszi-

várgott hírekre vonatkozólag egy u,isá<givő 

megkérdezte Juhász Nagy Sándor államtit-

kárt, aki a következő nyilatkozatot tette: 

— A bizalmas értekezletről kiszivárgott 

birok nem egészen helyesek. Közölhetem a 

következő tényeket: Károlyi Mihályt az egész 
párt osztatlanul és bizalommal követi. Az 

egész párt változatlanul követeli a népköztár-j 

aaság megszilárdítását és kiépítését. Demok-J 

rat lkus és szociális elvi alapon állunk. Olyaij 

demokráciát kívánunk, mint például Svájcf 
bari, vagy Franciaországban van, de ner. 
olyat, amilyen Oszorországban van. Ezért 

nyí l tan hangoztatjuk, hogy legyen rend, fe-
gyelem és munka. (Radikalizmus tekintetében 

nem engedjük magunkat nul lMkáln i .ós nem 

tévesztjük szem elől a magyar nemzeti szem-
pontot sem. Kíván juk , hogy együtt marad-

junk a radikális és szociális párttal a kor-

mányban, de mivel a közelgő választásokon 

szemben fogunk állni, vagy legalább is, mi-

vel eddig még választási kompromisszum kö-
zöttünk nincs, ennélfogva saját pártunkat 

megerősítjük és megszervezzük. A köztársa-

sági függetlenségi párt értekezletén különbö-

ző birálatok hangzottak ed, de a megengedett 

Határt senki sem lépte át és semmiféle nyűg-

ei és miikán mindeddig nem indítottak el-
lenük eljárást, ezátvtel fetjele Intést teszünk 
ellenük 

és- kérjük a legszigorúbb vizsgálat azonnali 
•megindítását. A vendéglősöknek, tekintet nél-
kül arra, hogy kedvező-e a rendelet, vagy 
sem, pénteken le kellett volna szállítani az 
árakat és mindaddig idszáfíitott árakon ki-
szolgálni d közörhéget, címig egy ujabb ren-
delet az ételárékát újból nem szabályozza. Az 
árszabályozó bizottság helyettes elnökének, a 
ki) a vendéglősök küldöttségét fogadta, ezt 
keltett volna a küldöttséggel) közölni, nem 
pcd ;g azt, hogy kérem szépen, majd újból 
megállapítjuk az árdkat. 

A vendéglősök azt állítják, hogy az ár-
szaM'yozó bizottság az ő meghallgatásuk 
nélkül szabályozta a vendéglői árakat és sé-
relmesnek tartják azt is, hogv a kész ételek 
.árát a piaci árak előzetes szabályozása, il-
letve leszállítása né kül állapították meg. Le-
hel, hogy ebben a vendéglősöknek van igazuk, 
elvégre ahogy a kereskedők szakvéleményét 
kikérték az áruk leszállításánál, agy őket is 
meg lehetett volna ha' lgat^i a vendéglői árak 
rendezésénél, de. ha ez nem történt meg. ak-
kdr is a hatóság követte el J hibát és ezért 
a hibává} nem lehet a közönséget büntetni. A 
piaci árak előzetes szabályozására vonatko-
zólag pedig az a szerény megjegyzésünk, 
hogy ezt már aztán igazán tudnia kellett vol-
na az árszabályozó bizottságnak. De ha nem 
tudták, ez még mindig nem ok arra, hogy a 
vendéglősök felrúgják a hatóság rendeletét. 
Ha az ctod'fél esztendős háború alatt egyebet 
sem tudtak csinálni mint szinte napról-napra 
játszi könnyedséggel felszöktetni az árakat, 
akkor ezt a pár napot is kibírták volna har-
minc száza'ékc-s redukció mellett anélkül, 
hogy az éhháá lnak tették volna ki magukat. 

A (Munkástanács különben hétfő esti ülé-
sén foglalkozott ezzel a kérdéssel es — ér-
tesülésünk szerint — ugy határozott, hogy az 
ügyet sürgősen vizsgálat tárgyává teszi és 
amennyiben kiderül, hogv a fogyasztókat sé-
relem érte, a legmesszebbmenő eszközökkel 
fogja kényszeríteni a vendéglősöket a rende-
let betartására. 

Tamás Rezső. 

talmiságra nincs ok. A köztársasági alapon 
álló függetlenségi párt: szervezésére pedig in-
duljon meg a munka. 

Massa yk Csehország 

pol i t ikájáról . 

Genf, december 9. Massaryk Parisba ér-

kezett. Minden lap vezércikket ir róla és 

nagy tisztelettel fogadja. A cseh köztársaság 

elnöke nyilatkozott a hír lapíróknak és a töb-

bi iközött ezeket mondta: 

— Azért jöttem Párisba, hogy a francia 

kormánynak felvilágosítást adjak eszméim-

ről és oroszországi szereplésemről, amelyet 

félremagyaráztak. Különösen félreértették a 

bolsevistákhoz való vonatkozásaimat, A ini 

a eseh-szlovák államot illeti, legközelebb mái-

megnyitó országgyűlést kezd Prágában és 

ezen a gyűlésen ismertetni fogom az ország 

belső és külső polit ikáját. Köztársaságot 

akarunk, még a legjobb monárebia sem kell 

nekünk. Szó lan i fogok a németekhez, magya-

rokhoz és olaszokhoz' való viszonyunkról. A 

délszlávokkal és a románokkal a lehető leg-

jobb viszonyban élünk és igen hamar nfegórt-

jíiDc egymást, a lengyelekkel is. 

— Rendezett Oroszországot kívánunk, 

iiogy meglegyen az egyensúly Németország-

gal szemben. A cseh ál lam a népek szövetsé-

gének tag ja akar lenni és a népek szövetsé-

gét a békekonferencián támogatni fogja. 

Ugyanott k iván ja szabályozni a rég i mo-

narchia államadósságának kérdését is. A ré-
gi cseh programnak kell győzelmet aratni, a 
mely azt' tűzte ki maga elé, liogy Csehország, 
Morvaország és Szilézia egy állam legyen. 
Szlovákország határait , északi s északnyugati 
irányban a legtüzetcsebken meg kell állapí-
tani, inig délfelé az etnográfiai helyzettel kell 
eldönteni a határt, 

Lloyd George kártérítési követel. 

Rotterdam, -december 9. Londonból jelen-
tik: Lloyd George legutóbbi beszédében ele-
mezte éddigi politikáját és arra az álláspont-
ra jutott, hogy. a német császárt tovább kell 
üldözni. Az angol kormány jogi bizottságá-
nak szakvéleménye egyhangúan azt ajánl ja, 
hogy Vilmost és cinkostársait állítsák nem-
zetközi törvényszék elé. A legerélyesebbeűi 
meg kell büntetni azokat is, akik a nyí l t ten-
geren gyilkosságot követtek el, a tengeralatt-
járók személyzetét és akik a foglyokat kínoz-
ták. Az ailgol .kormány a. béketárgyaláson 
teljes erejével Vzon lesz, hogy estek az elvek 
érvényesüljenek. Hogy a németekkel kíméle-
tesebben bánjanak el, teljesen lehetetlen, mert 
számot kell vetni azokkal az eseményekkel, 
melyek az utóbbi években történtek és ame-
lyekért egyedül Németország felelős. Az an-
tant minden tagja azt az elvet valja, hogy a 
háború költségeit a központi hatalmaknak 
kell megfizetni Á-agycnteljésitésük legvégső 
határáig. Szakértő bizottságokat küldenek ki, 
hogy a kártérítés kirovásának legjobb mód-
ját megállapítsák. i 

Sonn ino elismerte a r omán 

nemzeti tanácsot. 

Luganó, december 9. Olasz 'lapok jelen-

tése szerint Sonnkió külügyminiszter elis-1 

merte a román nemzeti tanácsot. 

h debreceni egyetem egyik 
tanára pogromot hirdetett 

az ifjúság gyűlésén. 
Debrecen, december 9. A debreceni refor-

mátus egyetem történetének kétségtelenül leg-

szomorúbb ős legszégyenletesebb fejezete 

lesz az a rész, amely arról fog beszámolni, 

hogy az egyetem 'bölcsészeti fakultásán az 

irodalmi tanszéket valamikor Usz Richárd! 

töltötte be. ,Ez az ur, ak i legújabb szereplé-

seivel remélhetőleg minden időkre elvesztette 

azt. a jogát, hogy Magyarországon valaha 

nyilvános katedrára lépjen, a ma i komoly és 

nehéz időkben arra vetemedett, hogy a deb-

receni egyétejni kör szombati gyűlésén pog-

romok rendezésére szólította fel a halgatósá-

got. Szombat délután ugyanis Debrecenbe ér-

keztek a budapesti Szent Imre kör Bozóki 
és Kovács nevű kiküldöttei és ebből az alka-

lomból az egyetemi kör gyűlésre l i ivta össze 

az egyetemi ifjúságot. A -gyűlésen a tanár i 

kar és az if júság nagyszámban jelent meg és 

meghallgatta a budapesti kiküldöttek előadá-

sait a „Piros-fehér-zöld" ifjúság programjá-

ról, amelyhez a debreceni if júság csatlakozá-

sát kérték. (Ezután emelkedett szólásra Usz 

R ichárd tanár, de alig kezdett beszélni, mi-

dőn hirtelen, mintha, meghibbant volna elmé-

je. igy kezdett orditani: 

Pogromot hirdetek! Irtsuk « zsidókat! 

A teremben jelenlevő Tót Lajos, Thegze 
Gyula tanárok megbotránkozásuknak han-

gos kifejezést adva elhagyták a termet, Ber-
nolák Nándor rektor pedig a leghatározot-

tabban visszautasította a tanár bo.számitha-

tatlan viselkedését. 

Uszról egyébként köztudomású Debre-

cenben, hogy fanatikus germánunádó, elő-

adásain emiatt már ismételten botrányok vol-

tak. Legutóbb azzal hivta fel, különben egész 

jelentéktelen személyére a közfigyelmét, hogy 

heves kirohanásokat intézett Károlyi Mihály 
ellen, aki szerinte romlásba viszi az orszú-

i got, amelytől szerinte csak a német impe-

rializmus feltámadása mentheti meg. 


