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Szegedi kereskedők 
az élelmiszerdrágaság ellen. 

(Saját tudósítónktól.) Az -Országos Ma-
gyar K-esesk-edél-mi Egyesülés országos jelen-
tőségű ímegnyila-i-ko-zást készít ©lő az élelmi-
szer-drágaság ügyében Az egész magyar vá-
rosi lakosság kiküldötteinek bevonásával va-
sárnap délelőtt értekezletet tart ,a budapesti 
kereskedelmi és iparkamara épületében, -a 
melyen az -országos baj megszüntetéséről 
fognak tanácskozni. Az értekezletről a kö-
vetkezőkben értesitik a Szegedi Kereskedők 
Egyesületét: 

— lAz élelmiszerek és életsziiksógleti cik-
kek fokozódó dréguMea bónapról-ihónapra 
n-eb-e-zeihlbó teszi -széles néprétegek okszerű 
táplálkozását. Teljesen belátjuk, -h-ogy a meg-
neh-ezülö életviszonyok bizonyos mértékig a 
háború elkerülhetetlen folyományaként áll-
tak elő és azon áldozatok egy részének te-
kintendők, amelyeket küzdelmünk eredmé-
nyes befejezése érdek-élben mindnyájunknak 
erős elhatározással, zúgolódás -nélkül vise-1-
niink kell. Tudjuk azt is, liogy a rohamos 
drágulás da-eára is m-eg lehetünk nyugodva 
afelől, hogy -ellenségeink kiébeztetési tör-eikr 
-vései velünk sz-emiben a jövőben sem 'fognak 
-sikerre vezetni. -D-e ép mert tudjuk, hogy 
megfelelő mennyiségű élelmiszerrel rendel-
kezünk, ind-okdlt kes-erriteéget és -elégületlen-
séget vá-lt ki az a körülmény, ho-gy a. drága-
ságot az elkerülhetetlen miékték-e-n tul fokoz-
za bizonyos éleknis-zisrekn-e-k ós életszükség-
leti -cikkeknek visszatartása és az áraknak 
-mest-ars-áges feliajtás-a, ugy, bo-gy a fogyasz-
tókin-ak a miai árakban a miin-dnyájunk -nagy 
ü-gyón-elk sikere érd-ékében szükséges áldoza-
tokon kivü-1 még külön áldozatot is k-e-ll lioz-
ni-ok ne-m az összesség, lianem olyanok javá-
ra, akik a-z élelmiszereknek az i-n-d-okolt mér-
téken tul való megÖrágitásávial -a társadalom 
egy nagy része nyomorának vámsze-dőivé 
lesznek. 

Hogy -e bajtík e téren annyira elharapóz-
tak, annak egyik -oka -kétségtelenül az, hogy 
az élelmiszerellátásra vonatkozó intézkedé-
seknél az ország egész közönségének általá-
nos érdek-e mellett túlságos befolyás biztosit-
tatott olyan -külön érdekeknek, am-elyeknek 
bizonyos bat-á-rokon béliül wal-ó megóvását 
senki sem ellenzi, amelyeknek egyoldalú és 
túlzott mértékben való Iflgyelembe vétele 
azonban már rendes időkben is k-áro-s, a jelen 
körülmények között pedig egyenesen -a. hadi 
érdekekbe ütközik. A mai -rendkivüli viszo-
-nvók megakadályozzák, hogy ezek a törek-
vések a közvélemény ellenkező irányú erős 
rruzgolma által ellensulyoztassanak. Mind 
"7-rúiial szükségesnek láttuk, hogy e rerd-
V'Mili fontosságú ügyben az egész magvar 
"árosi lakosság kiküldöttjei bevonásával 
f évi november hó 28-án, vasárnap d. e. 10 
ómkor a budapesti kereskedelmi és iparka-
mara épületéiben nagy értekezletet tartsunk, 
amelyen fel fogjuk tárni azokat -az -okokat, 
amelyek a drágaság nagy -csapását előidéz-
ték ós rá fogunk mutatni azokra az eszkö-
zökre, -módokra is, melyek alkalmasak ez 
-országos baj -megszüntetésiére. 

Emellett a-zonba-n a cél elérését jelenté-
keny mértékben előmozdítaná, ha. mindazok 
a körök, amelyek a im-ai indokolatlan drága-
ság alatt szenvednek, helyzetüket a kormány 
tudomására hoznák. Evégett tehát -kívánatos-
nak tartanánk, ba a t. Cim vezetése alatt 
áll-ó intézmény, illetve testület e tárgyban 
taggyűlést tartana, s ennek -határozatait, 
illetve javaslatait közvetlenül is a kormány-
hoz -felterjesztené. 

>A Szegedi Kereskedők Egyesülete ileg-
köz-elebbi választmányi ülésén foglalkozik -a 
drágaság kérdésével -és -akkor -határoz -arról 
is, ho-gy fordiuljon-e közvetlenül a. k-ormá-ny-
h-oz kívánságaival. 

Általános offenzívára készültek 
egész frontjukon az oroszok. 

— Bizalmas parancs a Strgpamenti harcok előtt. — 
Minden- lövésznek pontosan kelt ismer-

nie a harcban -ráháruló feladatot. A harc céll-
Egy hónapnál! tovább dühöngött a véres, 

'kegyetlen harc a Strypa mentén Siemikovce 
községért. Október elejétől november 5-ig. 
Azóta i-tit is él-ült a tomboló harc és arányla-
gos -nyugalom uralkodik a Bothmer-hadsereg 
csapatainál. A sok, véres küzdelmet látott 
községi pedig szilárd -birtokunkban v-an. A 
kudarc -után a z orosz vezérkar ezt -csak -oly 
helyi j-elentös-gü küzdelemnek -akarja feltün-
tetni, de ihogy voitaképan mi volt az -o-roszok 
célja, arról eléggé világosan- szól az -orosz 
XX-II. had-test parancsnokának alábbi bizal-
mas parancsa: 

PARANCS, 
a XXII. hadtestnek. BIZALMAS! 

SOROCKO. 
(Térképek: orosz 10 W„ -osztrák 75.000.) 

'Hős-ie-s, bátor csapatai a -dicsőséges XXII. 
•hadtestnek! A hadsereg főparancsnoka azt 
a felelőség teljes, sulyo-s feladatot -rótta -ránk, 
h-ogy a Strypán való átkelést minden áron 
kierőszakoljuk, az ellenséget a folyó nyugati 
partjain levő lövészárfcaibcl kivessük, ott 
szilárdan megvessük -a lábunkat, majd az el-
lenséget szárnya és ihát-a felé irányuló elő-
nyomulással Strypa menti állásai -kiürítésére 
kényszeríts ük. 

Gondoljatok ar.ra ti hősies katonák, h-ogy 
nemcsak -a iíadser-eg főparancsnoka, hanem 
a mi istenitett legfőbb hadurunk, a cár őfel-
sége a trónörökös-cárevics kíséretében októ-
ber 13-án személyesem fitt járt, h-ogy megkö-
szönje nékünk a Neki és a hazának té-ljesitett 
szolgálatainkat és -most ugy Ö, mint egész 
Oroszország -elvárja- tőlünk -a teljes győzel-
met. Az álno-k ellenséget minden á-r-o-n ki kell 
vetnünk állásaiból, mivel az ezen a -helyen 
való győzelmünk arr-a fogja .kénys-zeriteni, 
Ihogy n-ecsaik a mi frontunkkal szemben levő 
állásait kiürítse, -de azokat is, amelyek szom-
szédos hadseregeink fro-ntjával szemben ál-
danak. 

Hadseregünk főparancsnoka -nagyszámú 
és hatásos- tüzérséget bocsátott rendelkezé-
sünkre, hogy az ellenséget erről a partról el-
söpörjük, az o-tí elkészített erődítéseit és -aka-
dályait szétrombolj-uk és hogy a ti számo-
tokra, -bátor lövészek, az ellenséges állás-ok-
nak az elfoglalását lehetőleg kevés veszteség 
mellett -megkönnyits-ük. 

Kérek minden élői-járót a -legidősebb tá-
bo-rm-clktól a legifjabb zászlósig s titeket, test-
vérek, hogy -gondoljatok arra, hogy -alapos 
tüzérségi előkészítés után ez -az egész táma-
dás lényegében .a t-i -rohamotok lendületétől 
-fog függni. 

A tervezett vállalkozás minden eshető-
ségét és lehetőségét mérlegeltem és mivel is-
merem a ti báto-rságtokat és vitézségtek-et, 
-szikiasizli-lárd a bizalmam a ránk váró harc 
sikere iránt, -m-e-rt nincs az az ellenséges ál-
lás, amely oly • bevehetetlen volna, hogy a 
mi lelkes lövészeink rohamának, a mi derék 
tüzérségünk sza-bá-lyszerü és együttes műkö-
dése mellett ellenállhatna. 

A legjobb 
detekfiv dráma 

A múmia fifka 

ján-a-k ezen ismeretében- rejlik a harc sikere 
-és még ha az elöljáró ki is dőlne a soraitok-
ból, akkor is abban- a helyzetben -lesztek, ti 
ihőslelkü -lövészek, hogy -a feladatotokat -telje-
sítsétek, teljes -sikert érjetek el és aiz ellen-
séget legyőzzétek. 

Is-ten veletek ti vitéz l-övész-ek, tüzérek, 
árkászok, kozák-ok és dragonyosok! Szerez-
zünk uj győzelmünk által legfőbb had-veze-
tőnknek, az imperátor cárn-ak és a -mi -drága 
háziánknak, anyácskánknak Oroszországnak 
•nagy örömöt. Elvárják -tőlünk a győzelmet, 
amely kiindító pontul keld hogy szolgáljon az 
egész frontunkon való általános offenzivánk-
nak, hogy az ellenséget országunk határairól 
elűzzük. Sz-erencse fél! Előre, Istennel! 

Ez a parancs -minden csapattal, üteggel, 
szc-tnyával és parancsnoksággal október hó 
17-én 'szürkületkor az ütközet előtt közlendő. 

Hadtestparancsnok: 
Brinken báró, s. k. 

gyalogsági tábornok. 

A szenzációk 
szenzációja 

A múmia fifka 
A szerb szocialisták harca 

a háború ellen. 
Belgrád, november hó. 

Alig, -telt -el néhány bóna-p-ja a háború-
nak és -megek-ezdődött lassankint a kijózano-
dás Szerbiában. A háború idestova népsze-
rűtlenné vált. -Sőt ti'tio-k-ban bizonyos -re-
ménységet fiizt-ek a szociáldemokrácia tevé-
keny. s-égéheizí. Talán sikerül a )szociális-ták-
na-k -megteremteni a békét és a helyzeten 
vál tozta tni . . . Akkor azonban már nagyon 
sokan közülök a hideg föld-ben- pihentek, 
vagy foglyai voltak az ellenségnek, vagy a 
'fronton, harcoltak. A -párt komoiy akcióra 
tnl-gyenge v-o-l-t, de azért nem szüneteli a 'te-
vékenysége. A pár-t ikét képviselőíe a szku-p-
stinában: Lopcsevics és Kuderovics szünte-
lenül azt követelte, h-ogy a kormány ne az 
orosz, -hanem a szerb érdekekkel -törődjék és 
kössem békét -a monarchiával. A két elvtárs 
beszédjét a 'szkups-timában- lehurrogták s nem 
egy-szer botrányos jelenet-eket idéztek elő. 

A párt lapja, a „Radicke -Novime" (Mun-
kás Újság), a-mely eddig -Belgrád-bán jel-e-nt 
m-eg, átköltözködött Nisbe és- Lo-pcsevi-cs 
szerkesztésében jelent meg, naponta. A cen-
zúra -szörnyen- dühöngött a lap ellen, amiről 
•sok üresen- -marad-t hasábja -tanúskodik. Azon-
ban, -továbbra is a bélk-e -mellett, izgatott és 
P-asiesot s a- többieket, ákilk a szerb népet a 
vágóhira vitték, keményen támadta. Ezzel a 
pártlap csakhamar -a legolvasottabb szerb la-
pok -egyike lett, a-mely .mellé mind-többen so-
rakoztak a polgári -elemből is. A polgári sajtó 
•gyilkos lármája közepette a szocialista intel-
miek jótékonyan és józanitólag hatottak. Sze-
repe napról-napra hálásabb és napról-napra 
•ko-mo-lyabbá is vált. M á r mindenki a szoeiá-
-listák kívánságának a -teljesedését: -a -békét 
kívánta. 

iPasics is észrevette, hogy a szociális-ták 
pártlapja -a -cenzúra dacára -i-s. -hangot: tudott 
adlni elveinek. P-asics -tehát azon volt, ho-gy a 
lap hitelét rontsa. Azt hireszt-el-tétte -róla, 
ho-gy a Németiek és Ausztria-Magyarország 


