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200,000 korona alaptőkével bevásárlási 
részvénytársaság alakul Szegeden. 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Keres-
kedők Egyesülete vasárnap délután 4 órakor 
rendkivüli közgyűlést tart. A közgyűlésen 
diszelnökké választják meg Wimmer Fülöp, 
vezérigazgatót, majd kimondják, ihogy Sze-
gedi Kereskedők Egyesületének 'Bevásárlási 
Részvénytársasága cég alatt vállalatot léte-
sítenek. Az uj részvénytársaság nagyon kö-
zelről érinti nemcsak a szegedi kereskedő- és 
iparosvilágot, hanem az egész közönséget is, 
ép azért célját és működési körét az alapí-
tási tervezet leközlésével ismertetjük. A ter-
vezet a következő: 

— Alulírott alapítók „Szegedi Kereske-
dők Egyesületének Bevásárlási Részvény-
társasága" cég alatt Szeged székhelylyel 
részvénytársaságot alapítunk. 

A vállalat tárgya, illetve célja: az élel-
iniszer-szakrnába vágó összes áruk és min-
den más közszükségleti cikkek nagy töme-
gekben való vétele, gyári, vagy ipari uton 
való előállítása és továbbeladása, hogy ez-
által a kereskedők és közvetve a fogyasztó 
közönség olcsóbb, hamisítatlan és a törvé-
nyes kellékeknek mindenben megfelelő élel-
miszereket és közszükségleti cikkeket kap-
hasson. A kereskedés ugy saját számlára, 
mint bizományban fog történni. 

A részvénytársaság saját kebelében se-
gédkezet nyújthat részvényeseinek az élel-
miszer-szakmába vágó összes áruk és min-
den más közszükségleti cikkek ipari és gyári 
előállításában és értékesítésében, valamint 
minden kereskedelmi vállalkozásaikban is; 
saját kebelében egy vagy több kereskedelmi 
ágra nézve a részvényesek sorából egy 
vagy több termelő, vagy elárusító szakcso-
portot, vagy szakosztályt alakithat és alkal-
mi egyesüléseket szervezhet. 

Az egyes szakcsoportok, vagy szak-
osztályok szervezési szabályait maguk a 
szakcsoportok a részvénytársasági igazgató-
sággal együttesen állapítják meg és csakis 
az igazgatóság jóváhagyásával gyakorol-
hatják. 

Az egyes szakcsoportok, vagy szak-
osztályok üzletvitelének föltételeit és módo-
zatait 'külön üzleti szabályok határozzák 
meg, melyek az illető csoportok, vagy osz-
tályok választmánya által a imüködés meg-
kezdése előtt megalkotandók s jóváhagyás 
végett a részvénytársaság igazgatóságának 
bemutatandók. 

A szervezési és üzleti szabályok jóvá-
hagyása előtt a szakcsoport, vagv osztály 
működését meg nem kezdheti. 

A társaság tartama az alapszabalyok-
nak a kereskedelmi cégjegyzékbe történt be 
jegyzése napjától számított 50 év. mely idő-
tar tam közgyűlési határozattal meghosszab-
bitbató. 

Az alaptőke egyelőre 200.000 korona, 
mely 1000 darab, 200 korona névértékű, 
névre szóló részvényből áll. A részvények 
1916 október 15-ig bezárólag jegyezhetők a 
kibocsájtott aláírási iveken. A később tor-
tént jegyzések figyelembe nem vétetnek. -
Részvényenkint bélyegilleték és alapitasi 
kötség cimén 2 korona fizetendő, mely az 
első részlettel együtt esedékes. A jegyzesek 
minden körülmények között kötelezők 
vissza nem vonhatók. 

és 

A részvényekre történő befizetések a 
következőképen teljesitendők: 10% a jegyzés 
alkalmával, 20% a részvénytársaság meg-
alakulásakor, a hátralékos összeg befizeté-
sére vonatkozólag az alakuló közgyűlés ha-
tároz. (Minden a részvétny jegyzésbő 1 'folyó 
fizetés a Szegedi Népbank m. sz. (Kossuth 
Lajos-sugárut 13.) cégnél teljesítendő. 

Amint látható, az uj vállalat működésére 
nagy szerep vár Szeged háborus közélelme-
zésében. A Szegedi Kereskedők Egyesülete 
már eddig is több élelmi cikket — különösen 
cukrot — szerzett be tagjai számára. Akció-
képességét azonban állandóan megbénította 
az, hogy nem állt megfelelő szerv és tőke 
rendelkezésére. Ma már az a helyzet, hogy 
a legtöbb cikket nemcsak a kis-, hanem a 
nagykereskedők is nehezen tudják beszerez-
ni. A nagykereskedők — ami érthető — rak-
tárukat szivesebben árusít ják el közvetlenül 
a közönségnek. Az uj vállalatot,alapitói moz-
gékonynak tervezik, amely az árut fel fogja 
keresni, hogy Szegedre hozhassa. Működése 
— mint az alapítási tervezetből kitűnik — 
az élelmiszer-szakmába vágó összes áruk 
és minden más közszükségleti cikk nagy 
tömegben való bevásárlására kiterjed. Két-
ségtelen tehát, hogy az uj vállalkozást — 
bár nem csak a háború idejére létesül — 
ma általános közszükséglet teremti meg és 
működésének ép legelső periódusa lehet a 
legáldásosabb, ha hivatását jól fogja föl és 
tölti majd be. 

A részvénytársaság október 15-ike után 
következő első vasárnapon alakul meg. El-
nöke Wimmer Fülöp lesz. Alapitói javarészt 
a Kereskedők Egyesülete tisztikarának tag-
jai. , 

A francia szocialisták megakarják 
akadályozni a további vérontást. 

Zürich, szeptember 23. A lyoni Progress 
jelentése szerint a francia kamarában a bud-
get tárgyalásánál viharos jelentek játszód-
tak le. Raffiu-Dughens szolciálista képviselő 
vonakodott megszavazni a hitelt. Kifogásol-
ta, hogy a szocialisták nem kapnak útlevelet 
Svájcba és igy akadályozva vannak a béke-
akcióhoz való csatlakozásban. 

Erre nagy lárma tört ki. Deschanel el-
nök figyelmezteti a szónokot, hogy válogas-
sa meg kifejezéseit, a francia kamara az 
ellenség szeme előtt tárgyal. 

Raffin-Dughens tovább folytatta beszé-
dét. Nekünk, — szocialistáiknak — mondotta 
— meg kell akadályoznunk a további vér-
ontást. A német szocialisták soha nem akar-
ták a háborút. A francia sajtó a háború ki-
törése előtt folyton provokálta a német biro-
dalmat. A mi német elvtársaink . . . 

E kifejezés után leírhatatlan vihar ke-
letkezett. Raffin-Dughens végül kénytelen 
volt visszavonni a „német elvtárs"-akat. 

Elkeseredett kiudelem három 
ország határán. 

SajtóhadiszáUás, szeptember 23. A ro-
mánok jobb szárnycsoportja és az oroszok 
bal szárnycsoportja a dornavatrai völgy-
katlan körül nagy ivben makacsul azon ipar-
kodik, hogy szétrepessze az utat elzáró 
hegyzárat és a Kelemen-hegység meg az 
Erdős-Kárpátok közt áttörjön Besztercébe 
és Máramarosszigetre. A Magyarországba 
szolgáló e kaput, amely a mestieanesti vas-
úti alagutnál szerpentinekben visz le az 
Aranyös-Besztercéig, ismét Papp ősz ma-
gyarjai védték elkeseredetten. A Moldava-
forrás fölött magyar , osztrák és német 
zászlóaljak verték vissza a 'Lucina és Fun-
dul Moldovi közt támadó ellenséget, amely-
nek rajvonalait, amikor fölfelé kapaszkod-
tak, kartácstüz söpörte el. A Csernahora-
tömeg hómezőin és attól keletre, Ludova 
felé, kétezer méternyire a tengerszin fölött, 
német csapatok küzdenek tovább az orosz 
tömegekkel, .amelyek azonban csak a Smot-
rec-csucsot tudták ismét elfoglalni. 

Török hivatalos jelentés. 
Konstantinápoly, szeptember 23. A Fel-

lahie-fronton a megszokott tüzérségi tevé-
kenység. Bombaharc mindkét oldalon. El-
lenséges osztagok elszórt előretörését tüzér-
ségünk visszaverte. 

Kaukázus-front: Földerítő járörcsatáro-
zások, időnkint tüzérségi és gyalogsági harc. 
Az ellenség földerítő kísérleteit Gallipolinál 
meghiúsítottuk. Egész tömeg dum-dum löve-
déket zsákmányoltunk, amelyet az ellenség 
a iCsiolat Ada elleni 18-iki támadásnál hátra 
hagyott. 

A Szuez-csatornától keletre Tauile kör-
nyékén volt ellenséges csapatokat megtá-
madtuk és visszavonulásra kényszeritettük. 
A Fekete-tengeren egy repülőnk az Imperat-
rice Maria csatahajóra és több torpedó-
zuztóra bombákat dobott. Néhány bomba, 
amint megfigyeltük, a csatahajót eltalálta. 

Az amerikai szenátusi választás. 
Frankfurt, szeptember 23. A Frankfur-

ter Zeitung jelenti ,Ne\vyorkból : Bachon, 
Morgannak társa a szenátusi választások-
nál Colda volt kongresszusi taggal szemben 
megbukott, noha sok pénzt áldozott a vá-
lasztásra és hatalmas politikai vezérek tá-
mogatták. Bachon a védőkötelezettséget 
pártolta és Németországgal szemben ener-
gikusabb rendszabályokat sürgetett. 

A kancellár az általános 
helyzetről 

Berlin, szeptember 23. Bethmann Holl-
xveg birodalmi kancellár a birodalmi gyűlés 
első ülésén, 28-án nagy beszédet fog mon-
dani az általános helyzetről. 
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