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Jparosoft és kereskedők politikai 
szervezkedése. 

(Saját tudósítónktól) Szerdai számában 
vezető helyen foglalkozott a Dói magyar-
ország azzal, hogy a kereskedőknek és iparo-
soknak politikai szervezkedésére teljesen 
megérett az, idő. Közismert az a vélemé-
nyünk, hogy az ilyen alapon létrejött szerve-
zetre országos érdekekből is nagy szükség 
van, természetes tehát, lrogy helyeseljük azt 
a mozgalmat, amely egy ilyen pártnak Sze-
geden való létesítését célozza. 

Alig néhány hete, hogy Budapesten az 0 . 
M. K. E.-ben megalakult a Kereskedők Or-
szágos Politikpi Bizottsága, amely most vég-
zi az országos agitációt annak érdekében, 
hogy az u j szervezetet minél hatalmasabbá 
sikerüljön kiépíteni. Szerdán felhívás érke-
zett a Bizottságtól a Szegedi Kereskedők 
Egyesületéhez, amely a, következőiket tartal-
mazza: 

Tekintetes Elnökségi Az 0. M. K. E. most 
megtartott évi közgyiiiése elhatározta, hogy 
mozgalmat, indit a kereskedők politikai szer-
vezkedése erdekében. 

Ehhez a határozathoz a kereskedelem 
^szervezeteinek az QM|KIE-ben értekezletre 
egybegyűlt képviselői nagy lelkesedéssel csat-
lakoztak, s egyszersmind megalakitották a 
Kéjfeskedők Országos Politilifii Bizottságát. 

lA kereskedők politikai szervezkedésének 
toélja, hogy a kereskedelem a törvényhozással 
és a kormánnyal szemben megfelelő súlyra 
tegyen szert, bogy jog.os kívánságait politi-

(Saját tudósítónktól.) A Vöröskereszt 1 
szegedi választmánya szerdán délután a vá-
rosháza tanácstermében tisztújító ülést tar-
tott. Worsikowszky Károlyné nviíotta meg 
az ülést és jelentette, hogy a mult ülés ha-
tározatából 300 koronát küldött az egyesü-
let Gyöngyös polgármesteriének, aki az ado-
mányt rendkívül meleg hangú levélben kö-
szönte meg. A választmány ezt a bejelentést 
tudomásul vette. 

Worsikowszky Károlyné: Mielőtt az 
•elnöki széket elhagynám, két indítványt bá-
torkodom előterjeszteni. Az egyik, hogy a 
szegedi Vöröskereszt körül szerzett hervad-
hatatlan érdemei elismeréséül válassza meg 
a szegedi választmány dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert örökös tiszteletbeli 
elnökévé. Indítványozza még, ihogy erről a 
határozatról jegyzőkönyvi kivonatban érte-
sítsék a .polgármestert, akinek ezt dr. Kovács 
József, Lendvay Sándor és Obláth Lipót mint 
bizottság adják át. 

A választmány az indítványhoz egy-
hangúan hozzájárult. 

Worsikowszky Károlyné ezután előter-
jeszti második indítványát. Kéri a választ-
mányt, hogy az elnöki tisztségre kérje föi 
dr. Páiffy Józsefet, aki már eddig is kivá-
lóan értékes tevékenységet fejtett ki a Vörös-
kereszt körül. 

Folkiáltások: Éljen, éljen! 
Dr. Páiffy József: Tiltakozik a válasz-

tás ellen, amelynek komoly akadályai van-
nak. Rózsa Béla és Weiner Miksa, akik a 
megjelenésben gátolva vannak, közölték, 
hogy a mai választás ellen kifogást fognak 
emelni, mert a választmány által kiküldött 
jelölő bizottságot a mai -ülés előtt nem hív-
ták össze, tehát a jelölés tényleg nem tör-
tént meg. A Vöröskeresztnek pedig jobban 

kai utón is érvényesíthesse, s végül, liogy biz-, 
tositsa a kereskedleleui részére a politikai ér-
vényesülésnek azon mértókét is, amely a ke-
reskedő'ceztály számarányának és közgazda 
sági jelentőségének megfelel. A szervezet 
nem lesz politikai párt, hanem a kereske-
dőknek olyan politikai tömörülése, amelyhez 
pdvVáltásip ipló tekintet nélkül minden ke-
reskedő csatlakozhat. A demokrácia ügyét 
kívánjuk szolgálni s együtt akarunk működ-
ni mindazokkal a szervezetekkel, amelyek 
hasonló célokat követnek. 

Reméljük, hogy a tekintetes Elnökség s> 
a vezetése alatt álló egyesület tagjai hasznos-
nak és feltétlenül szükségesnek találják a ke-
reskedelemnek ily irányú szervezését. Politi-
kai szervezetünk súlya és ereje természete-
sen attól függ, hogy mily nagy tábort tu-
dunk magunk mögött sorakoztatni. 

Azt kívánjuk, hogy a szervezkedéstől 
egyetlen kereskedelmi testület vagy számot-
tevő kereskedő ne maradjon távol, mert csak-
is igy tudjuk céljainkat megvalósítani. 

Kér jük a tekintetes Elnökséget, hogy a 
Kereskedők Országos Politikai Bizottságához 
való csatlakozását elhatározni s ezt velünk 
közölni szíveskedjék. Arra is kérjük, bogy 
csatlakozása esetén a megindítandó mozga-
lomban erőteljes részt venni szíveskedjék. 

Amint látható, a Kereskedők Országos 
Politikai Bizottsága is azok miatt az okok és 
célok miatt ta r t ja szükségesnek az u j szerve-
zet életre hívását, amelyeket a Délmagyar-
ország kifejtett. 

sokát maga is magáévá teszi. Indítványozza, 
a választásokat halasszák el s csak a folyó-
ügyeket tárgyalják a mostani ülésen. 

Obláth Lipót szerint csak méltányossági 
szempontokból lehet kifogásokat emelni' a 
választások ellen, de jogilag semmieseíre. 
A kijelölő bizottságok csak magánjogi kör-
ben mozognak. 

Worsikowszky Károlyné: A kijelölő bi-
zottság csak az uj választmány megválasz-
tása előtti jelölésekre volt kikiildve: a tiszti-
kar megválasztására ez a határozat nem 
vonatkozik. Határozottan ragaszkodk hozzá, 
Ihogy az ügyrendnek ez az intézkedése, hogy 
a közgyűlés után nyolc nappal meg kell 
tartani a tisztikar-választást. Vagy ne fogad-
tuk volna el az ügyrend ezt a pontját, vagy 
pedig be kell tartanánk. Jelöljön a választ-
mány. 

Dr. Páiffy József kijelenti, hogy a köz-
pont ,az ügyrendnek ezt a pontját nem hagy-
ta jóvá, tehát a választást el lehet halasztani. 

Worsikowszky Károlyné a leglhaiáro-
zottabban kijelenti, hogy az elnökséget egy 
percig sem vállalja tovább. Ha most nem 
választanak elnököt, az egyesület elnök nél-
kül marad, / 

Mauser R. Sándor szerint tisztázni kel-
lene, hogy a kijelölő bizottság milyen hatás-
körű volt; vonatkozott-e hatásköre tényleg 
a tisztújításra is? Lendvai Sándor azt indít-
ványozza, hogy halasszák el a választáso-
kat 8—10 napra. Obláth Lipót kérdi, hogy 
a kijelölő bizottságról intézkednek-e -,\Z alap-
szabályok? Lendvei Sándor: Nem. Ámde 
tényleg van egy választmányi határozat, a 
mely a kijelölő bizottság kiküldéséről intéz-
kedik. Ha tehát már most mindenáron vá-
lasztani akarna a választmány, elsősorban 
ezt kellene hatályon kivül helyezni. Obláth 
Lipót szavazás elrendelését kéri. hogy vá-
1 X-.--.-V.- • v igy sem? 

Elnöknő szavazásra teszi föl a kérdést 
és a választmány 11 szóval négy ellenében 
elhatározta, hogy a válitszlásokat elhalasztja. 

Worsikowszky Károlyné: Tisztelt vá-
lasztmány, mégegyszer hangsúlyozottan ki-
jelenteni, hogy a mai naptól kezdve egy 
percig sem vezetem tovább az egyesület 
ügyeit. Erre a munkára már most tessék 
valakit kiküldeni. 

Mauser R. Sándor indítványozza, hogy 
a választmány — a dolgok ilyen változására 
való tekintettel — módosítsa ugv határoza-
tát, ihogy még ma megejtse az elnökválasz-
tást. 

Lendvai Sándor a legnagyobb sajnálko-
zással veszi tudomásul, hogv az elnöknő a 
választmány határozata után s az ügyrend 
ellenére nem akarja az elnökséget még tíz 
napra sem elvállalni. De még egyszer kéri 
az elnöknőt az egész választmány nevében, 
hogy vállalja el az elnökséget a legközelebbi 
választmányi ülésig. 

Worsikowszky né: Köszönöm a meg-
tiszteltetést, de elég volt a munkából.. 

Lendvai Sándor: Ugy — azt hiszem, 
az egész választmány nevében beszélhetek, 
— fölkérjük df. Páiffy Józsefet, hogy vállal-
ja el az elnökséget a jelölő bizottságra való 
tekintet nélkül, annál is inkább, mert a Vö-
röskereszt szegedi fiókja egy percig sem 
maradhat vezető nélkül. 

A választmány csatlakozott ehhez az 
indítványhoz, mire dr. Páiffy József elfog-
lalta az elnöki széket. 

— Mindenekelőtt köszöni a bizalmat. 
Minden erejével azon lesz, hogv erre tovább-
ra is rászolgáljon és az egyesületet előre-
vigye fejlődésében. Azt az időt akarja visz-
szahozni, amikor a Vöröskereszt választ-
mányi ülései nem a kínos feszültség jegyé-
ben folynak le, hanem a komolv munka fen-
költ szellemében. Vázolja, hogv mily kinos 
és válságos időket állt ki az egyesület. De 
az ítélet fölmentő volt s most már ioga van 
az egyesületnek követelni a békés és cél-
tudatos munkát. Most uj élet kezdődik, uj 
emberekkel. Nem divatos jelszavak után kap-, 
kodó egyleti politika, ha-nem a céltudatos, 
komoly munka következik. Ezer feladat vár 
az egyesületre, éhhez kéri a tisztikar, vá-
lasztmány és az egész város közönségének 
támogatását. 

A tetszéssel fogadott beszéd után Lend-
vai Sándor indítványára jegyzőkönyvi kö-
szönés t szavazott még a választmány Wor4 

sikowszky Károlynénak az egyesület érde-
kében kifejtett buzgó munkálkodásáért és 
hervadhatatlan érdemeiért, amiket Páiffy is 
meleg szavakkal ecsetelt. Ezután elhatároz:a 
a választmány, hogy a tisztikar megválasz-
tásáról a következő ülésen gondoskodik. 

Az angolok vereséget szenvedtek 
a Strumánál. 

Szófia, julius 25. Mig Macedónia nyu-
gati részén az ellenség még mindig csak fel-
derítő harcokat folytat, addig keleten teg-
napelőtt már elkeseredett küzdelem kezdő-
dött, amelyet az angolok indítottak meg. 

Az angolok első csapatait Serrestől dél-
re f iambos falva mellett hamarosan a be-
kerítés veszedelme fenyegette, s ezért az el-
múlt éjszaka összes tartalékjaikat harcba 
vetették. Rendkívül elkeseredett harcok fej-
lődtek itt ki, nem egyszer kézitusára is ke-
rült a sor. Az angolokat, a'kik nagyon nagy 
veszteségeket szenvedtek, a Struma jobb-
partjára vetettük vissza. A dobrudsai fron-
ton nagy a nyugalom; az oroszok nagy nyu-
galmát csak a galíciai vereségekkel léhet 
megmagyarázni, mert minden jel arra val-
lott, hogy az oroszok Dobrudzsa ellen is 
nagyobb támadásra készülték. 
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(Jj elnököt választott a szegedi Vörös-Kereszt. 


