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Szervezkednek Szegeden 
a drágaság ellen. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi piacon 
egy tojás ára tiz fillér, gyümölcsöt nem azért 
nem leliet kapni, mert nincs, hanem mert az 
árát annyira fölsrófolják, hogy a jobb mó-
dnak is csak abbain az esetben vehetnek, ha 
fényűzésre hajlandók. Ilyen áron kerülnek 
árusításra azok- az élelmi cikkek is, amelyek-
nek megvásárlását nem kerülhetik el a leg-
kisebb ekszisztenciák sem, ha azt akarják, 
liogy például burgonya is kerüljön az aszta-
lukra. 

Elcsépelt dolog, hogy az általános drá-
gaság emelkedésével emelkednie kellett az 
élelmiszerek árának is. De az emelkedés nem 
arányos és ép azért a megélhetésnek az ed-
diginél jóval nagyobb gondjait rójja arra a 
közénosztályra, amely a piacnak a főkonzu-
tnense. Érdekes, liogy a fogyasztók Szege-
den — és alighanem az egész országban — 
micsoda bárányi türelemmel fogadják az élel-
miszerek árának legtöbbször mesterséges föl-
srófolását. Lázonganak miatta, de nem tesz-
nek ellene semmit. És mig az egész vonalon 
kétségtelenül emelkedtek a fizetések, a hely-
zet nem javult, sőt rosszabbodott, aminek 
oka csak az lehet, hogy a drágaság félelme-
tes emelkedésével letiizte a megélhetési vi-
szonyok minden jobbrafordulását. 

A sok panaszkodás után — „nem lehet 
megélni", ezt a drágaságot már nem lehet el-
viselni" — most Szegeden nagyon életre való 
és majdnem minden bizonnyal eredményeket 
is. fölmutatni tudó mozgalom van alakulóban, 
amely a társadalom számottevő tényezői ré-
széről indult ki és azt célozza, hogy a fo-
gyasztók szervezkedjenek. Különösen Ausz-
triában és Németországban járt iidvös ered-
ményekkel ez a mozgalom, egyesületek kelet-
keztek: háziasszonyok egyesülete, amelyek 
állandóan őrködnek a fölött, liogy a kinálat a 
gazdasági viszonyok semmiféle alakulását föl 
ne használhassa az árak mesterséges és in-
dokolatlan fölsrófolására. Ezzel ezek az egye-
sületek az árképződéseknél állandó szerepet 
játszanak. Az érdekes és kétségtelenül érté-
kes mozgalomról egyik irányitója ezeket 
mondotta: 

— A szegedi piacot indokolatlan és 
már-már elviselhetetlen drágaság ural ja . 
Ma például tiz filléren alul az istennek se 
lehetett tojást kapni. Ismerem a mezőgaz-
dasági termelést, merem állítani, hogy a 
tojás darabja hat fillérjével is tisztessége-
sen meg van fizetve. De a kereslet mai 
szervezetlensége mellett vagy meg kell ad-
ni a 10 fillért a tojás darabjáért , vagy le 
kell mondani árról, liogy tojás vágy olyas-
mi étel kerüljön az asztalunkra, amelynek 
elkészítéséhez tojás kell. Már pedig min-
denki tudja , liogy igy a legszerényebb ét-
lapot is bajos megcsinálni. De ez csak egy 
példa és talán nem is a legritkitóbb. Nem 
szeretek nagyokat mondani, de ugy látom, 
liogy középosztályunk fölött katasztrofális 
bajok tornyosulnak, amelyeket nem lehet 
elli ári tani folytonos sopánkodással. Szer-
vezkedni kell a keresletnek, most tanulmá-
nyozzuk a basonló külföldi egyesületek 
szervezését, azután nyilvánosságra lé-
pünk tervezetünkkel. A város egész fo-
gyasztó közönségét egy szervezetbe akar-
juk egyesíteni. Nagy és neliéz munka lesz, 
de hiszen a drágaságot mindenki nyögi és 
nem hiszem, hogy a közönség indolens ma-
radna egy ilyen mozgalommal szemben. 
Meglepőnek találhatjuk, de még sztrájkol-
ni is fogunk. És ha majd két hétig nem 
vásárolja senki a szegedi piacon a gyü-
mölcsöt, mert méltánytalanul és indokolat-
lanul drága és ennek következtében a ter-
melő és a kofa ugy lesz kénytelen haza 
vinni, ahogy a piacra hozta: kénytelenek 
lesznek számolni az erőnkkel és áruikat 
olyan áron bocsájtani a piacra, amely a 
kölcsönös érdekeket kielégíti. Mondom: a 
kölcsönös érdekeket, mert, semmi esetre sem 
ak a j hatjuk azt, liogy megrövidítésnek, 

vagy megzsarol ásnak legyen kitéve a kí-
nálat. 

Sanyarú viszonyaink között megváltóan i 
hangzik ez a tettre kész forradalmi hang, a 
mely a szokásos epedéseket üdvös cselekvés-
sel akarja fölváltani. A közönség minden bi-
zonnyal szeretettel és lelkesedéssel fogja föl-
karolni ezt a mozgalmat, amely a piaci ár ala-
kulásainál a keresletet is szóhoz kivánja jut-
tatni. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
Vége októbernek. Elmúlik 
a mai nappal ismét egy 
hónap és beljebb kerül-
tünk az enyészet felé. A 
mia napon is bánatos han-
gulat úszott a levegőben, 
mindenen. A temetők felé 

villamoson és más kocsikon igyekeztek az 
emberek, virággal és koszorúkkal. Ránk kö-
szönt Mindenszentek ünnepe. 

AZ IDŐ: valószínűleg kedvező lesz a te-
metők napjain: A meteorológiai intézet je-
lentése biztató. Igy hangzik: Enyhébb idő 
várható, elvétve esővel, — Sürgönyprognó-
zis: enyhébb, elvétre csapadék. Déli hőmér-
séklet: 7.7 C. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gad a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

TÖRVÉNYSZÉKEN: Esküdtszéki tár-
gyalás, reggel 9 órától kezdve, 

SOMOGYI KÖNYVTÁR: Nyitva dél-
előtt 10—l-ig, délután 4—7-ig. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Erős láncok." 

URÁNIA-SZÍNHÁZ: Az előadások este 
6 órakor kezdődnek. Bemutatóra kerül 
a „Leányvásár", dráma. 

VASS-MOZI: Az előadások este 6 óra-
kor kezdődnek. Pali-est. 

ESPERANTO-KIÁLLITÁS, nyitva dél-
előtt 10-től délután háromig, a Nyilassy-féle 
házban, Kass-vigadó mögött. Belépődíj nincs. 

KÖZGYŰLÉS, a városháza dísztermé-
ben, délután négy órakor. 

Gerliczy Félixné báróné szobra. 
(Saját tudósítónktól.) Gerliczy Ferenc 

báró édesanyjának emléke kegyelettel tölt 
el mindenkit, aki csak ismerte. A biharme-1 
gyei nőegyesület, melynek évek bosszú során 
át volt elnöknője néhai báró Gerliczy Félix-
né, tegnap rótta le háláját és kegyeletét a 
nemes lelkű nagyasszony iránt, A nagyvára-
di Lujza-otthonban, melynek báró Gerliczy 
Félixné volt alapitója és jóságos nemtője, 
tar tot ta a biharmegyei nőegyesület rendkí-
vüli érdeklődés mellett választmányi ülését. 

özvegy Grunwald Henrikné, alqlnöknő 
megnyitó beszédében a következő megható 
szavak kíséretében parentálta el az egyesü-
let neméslelkü és jószivii elnökét, néhai Ger-
liczy Félixnét: 

Tisztelt választmány! 
Amikor ma első ülésünket ta r t juk meg, 

fá jó és szomorú szívvel kell megemlékeznem 
a mi árvaságunkról. Szeretett elnöknőnk el-
hunytával kér jük a jó Isten, hogy adjon erőt 
a további munkálkodásunkra. A mi szere-
tett elnöknőnk szelleme őrködjön egyesüle-
tünk ifelett továbbra is és imádkozzunk, 

hogy az egyesület a jövőtan is áldásosán 
működjön. Tartsunk össze és legyünk fárad-
hatatlanok tevékenységünkben, addig is, mig 
eljön az idő, hogy pótolni tudjuk a pótolha-
tatlant, 

A mély hatást keltő szavak után a gyá-
szoló családhoz érkezett kondoleálö leveleket 
olvasták fel. 

Majd Böszörményi Géza dr. egyesületi 
t i tkár bejelentette, hogy néhai elnöknőjnk 
leánya,! Des Echerolies Kruspér Sándorné 
az árvák részére egy-egy rendbeli fekete ru-
hát küldött, azzal a kivánsággal, hogy meg-
boldogult édesanyját egész éven át gyászol-
ják az árvák. 

A választmány ezután elhatározta, bog.v 
november elsején, halottak napján néhai el-
nöknőjük iránt érzett bálájukat és kegyele-
tüket ugy fogják kifejezésre jutattni , hogy 
pénteken a Lujza-otthon testületileg kivonul 
a családi sírbolthoz és koszorút helyez el a 
sírboltban. Egyik választmányi tag javas-
latára azt is elhatározták, liogy minden év-
ben a néhai báróné halálának évfordulója 
napján gyászmisét fog mondatni. 

Hogy pedig szeretett elnökük elhunytá-
val érzett igaz fájdalmának kifejezést ad-
jon, a választmány azt az indítványt vetette 
fel, hogy báró Gerliczy Félixné-emlékét meg-
örökítő szobrot fognak emelni. A választ-
mány a szobor-alapra gyűjtést tart célszerű-
nek és ilyen irányban indítványt fog tenni 
a közgyűlésnek. 

— Parlamenti őrség. Budapestről jelen-
tik: A munkapárt ma este igen népes érte-
kezletet tartott , amelyen Lukács László mi-
niszterelnök bejelentette, hogy legközelebb a 
Ház elé terjeszti a parlamenti őrség szerve-
zési tervét. Teljesen katonai őrség lesz ez, az 
élén egy őrnaggyal. Főhadnagy, hadnagyból 
és ötven emberből áll az őrség, mely épen 
olyan szervezetű és szellemű lesz, mint a ka-
tonaság. Ez a katonai őrség kiegészítője a 
mai őrségnek. , 

— A DMKE közgyűlése. Az Ö Fensége, 
József császári és királyi főherceg védnöksé-
ge alatt álló Délmagyarországi Magyar 
Közművelődési Egyesület november 10-én. 
délelőtt 11 órakor Makón t a r t j a meg X. évi 
rendes (közgyűlését, amelyre az egyesüket 
örökös, alapító, rendes és pártoló tagjai meg-
hívta báró Dániel Ernő v. b. t. i , a DMKE 
elnöke, Návay Tárnán ny. főispán, a csanád-
megyei osztály elnöke, Gallovich Jenő, a 
DMKE alelnök-főtitkára, Madzsar Gusztáv 
a csanádmegyei osztály ügyvezető alelnöke. 
Az ünnepély sorrendje ez lesz: November 
9-én, szombaton: Este 7 óra 15 perckor a köz-
ponti vezetőség fogadtatása az arad-csanádi 
vasút állomásán és elszállásolása magán há-
zaknál, vagy szállókban. Este 8 órakor tánc-
mulatsággal egybekötött ismerkedés a Koro-
na-szálló helyiségében. November 10-én, va-
sárnap: Délelőtt 9 órakor a DMKE Diákott-
honáé .k megtekintése. Délelőtt 10 órakor 
igazgatósági ülés a vármegyeház kis tanács-
termében. Délelőtt 11 órakor a DMKE köz-
gyűlése Csanádvármegye közgyűlési termé-
ben. Délután 1 órakor ünnepi lakoma a ma-
kói Kaszinó nagytermében. A közgyűlés na-
pirendje: Elnöki megnyitó beszéd. Ünnepi 
beszéd. Tar t j a : Madzsar Gusztáv. A közgyű-
lési jegyzőkönyv hitelesítésére négy egyesü-
leti tag kiküldése. Elnöki jelentős az egye-
sület 1911. évi munkásságáról. Az 1911. évi 
számadásoknak és az 1913. évi költségvetés-
nek tárgyalása. Jelentés a DMKE nevelőin-
tézeteiről. Megürefeedett igazgatósági he-
lyeknek választás u t ján való betöltése. Alap-
szabály módosítás. Indítványok Jövő évi 
közgyűlés helyének megállapítása. Záróbe-
széd. 

— Tiszti bemutatás. A szegedi cs. és 
kir. 46. hadkiegészítő parancsnokság nyilván-
tartásához tartozó és a folyó évben megjelen-
ni köteles tartalékos tisztek és hasonraíngti 
tiszti bemutatása a védtörvény utasitás IV. 


