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h szegedi fogyasztók mozgalma a piaci uzsora ellen 
— A vasárnapi népgyüiés előkészítése. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi szoci-
áldemokrata párt, mint .ismeretes, mozgal-
mat indított a piaci uzsora ellen. Mentet-
tük azt is, hogy a pártvezetőség elhatároz-
ta, hogy a Korzó-mozi nyári helyiségében 
népgyűlést tart, amelyen határozati javas-
latot terjesztenek élő a fogyasztóközönség 
érdékeinek Védelmére. A zakói ót a magunk 
részéről teljes szoiidáritáss'al kisértük, mert 
éppen ideje, hogy a fogyasztóik szervez-
kedjenek és tömörüljenek a kizsákmányo-
lással szemben- A fogyasztók szociális 
szervezkedésének jelentőségét vezetőhe-
lyen is méltattuk, de ugyanott kifejezést ad 
kunk annak az aggodalmunknak, hogy a 
közönség nem fog a kellő súllyal föllépni és 
»— mint annyiszor — összetartás és fegyel-
mezettség nélkül indítja meg a harcot a ret-
tenetes 'drágaság elen. 

A népgyűlés előkészítésére megtartott 
értekezletek lefolyásának jelenségei — saj-
nos — azt mutatják, hogy ez az aggodal-
munk indokolt .volt. Az első értekezleten 
ugyanis, amelyet szerdára ihivott egybe a 
szociáldemokrata párt végrehajtó-bizott-
sága, a fogyasztó közönség képviseletében 
senki sem jelent meg, noha a szociáldemo-
krata párt félhivással fordult a szegedi 
egyesületekhez, társulatokhoz és általában 
minden szervezethez, hogy a mozgalomhoz 
csatlakozzanak. Az értekezlet mégis — a 
munkásságon kiviil — a'z érdekeltek rész-
vétele nélkül folyt le. 

A szociá'ldemöikrata párt végrehajtó-
bizottsága ekkor ujabb értekezletet tűzött ki 
péntek esti 8 órára a Munkás-Otthonba. Az 
'értekezletnek az lett volna a célja, hogy a 
'népgyűlés elé terjesztendő határozati ja-
vaslat szövegét megállapitsa és általában 
megjelölje azokat az eszközöket, amelyek a 
piaci uzsora ellen (megindított akciót siker-
re vezethetik. Meg kell ál'lapitanuink, hogy 
ez az értekezlet is eredménytelenül végző-
dött a fogyasztó-közönség érthetetlen in-
dolenciája miatt. A kitűzött határidőre 
'mindössze 4—5 ember jött el az ém ekéz let-
're, ezök közül ketten a Feministák .Szegedi 
'Egyesületének képviseletében, amely eddig 
'is nagy agilitással érdeködött .minden szo-
ciális mozgalom iránt. A nagyközönség, a 

'fogyasztók .szervezetei részéről, a számos 
'szegedi egyesület képviseletében nem je-
lent meg az értekezleten seniki, amelyet ily 
körülmények között - a népgyűlés előtt egy 
nappal — nem lehetett megtartani. A ha-
tározati javaslat tehát még möst .sincsen 
készen, noha nyilvánvaló, hogy a népgyűlés 
tüzetesen, minden részletre kiterjedő íigye-
'lemmel kellet voilna előkészieni. -

A péntek esti megbeszélésen — mert 
annak a néhány résztvevőnek tanácskozá-
sát ,még túlzással sem lehet értekezletnek 
'nevezni — főbb vonásaiban megállapították 
a népgyűlés programmjét és azokat az 
irányelveket, amelyeknek a határozati ja-
vaslat elkészítésénél érvényesülniük kell. 
Követelni fogja eszerint a határozati javas-
lat, hogy a-gab'omabeszerzésné'l és hatósági 
iisztellátástnál a közönség érdekei nagyobi) 
védelemben részesüljenek, a fejkvóta ará-
nyosabb <•- igazságosabb megállapítását, to-
vábbá azt. hogy a hatóság mindenki számé-
ra lehetővé tegye [a sertéShMaiást. Szó lesz 
a határozati (javaslatban arról is, hogy a la-
kosság fa- és szénellátásáról gondoskodás 
történjék és a közélelmezést a fogyasztói 
érdekeinek megfelelőbb módon átszervez-
zék. 

A közgyűlésen az eddigi megállapodá-
sok szerint Ábrahám Mátyás, Kovács Izsó, 
Ligeti Jenő, Bereg Lajos és Süli Józsefnó 
szólalnak fieil- A határozati javaslatot kül-
döttség fogja átadni a polgármester és a 
főispánnak, továbbá a népgyiiés határoza-
tából táviratot intéznek gróf Esterházy Mó-
ric miniszfereInökhöz. 

Az előkészítésnél történt hibák és mu-
lasztások ellenére azt hisszük, hogy a nép-
gyűlés impozáns lefolyású lesz, amint azt u 
fogyasztók fenyegetett érdekei parancsoló-
tart kívánják. A népgyűlésen húzandó hatá-
rozatok eredményességét és sikerét pedig 
biztosítja az, hogy azok mögött a tettrekész 
munkássá g nagy szervezete tömörül- De 
nem szabad hiányozniok a népgy ülésről a 
szegedi egyesületeknek és társadalmi intéz-
ményeknek sem, amelyeknek kötelességük, 
hogy a szolidaritás nagy erejével a szociál-
demokrata párt közérdekű mozgalmát tá-
mogassák. 
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vot nevezték ki. Cseremisor tábornok, a 8-
hadsereg- parancsnoka a délnyugati front 
főparancsnoka lett. (Az Esi.) 

A VorwaHs Baífour beszédéről. 
Berlin, aug. 3. A Vorwarts irja: Az an-

gol külügyminiszter az alsóházban óvatosan 
és világosan beszélt. Leginkább feltűnő Bal-
íour beszédében, hogy az jórészt összhang-
zásban van azokkal a nyilatkozatokkal, ame 
lyeket gróf Czernin a sajtó képviselői előtt 
tett a demokratizálás 'szükséges voltáról és 
az elkövetkező béke nemzetközi jogbiztosi-
íéikairól. E részben tehát Bécs és London kö-
zött egy a vélemény, amit Berliniben nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. Egyáltalán 
feltűnő Balíour beszédében, hogy lehetőleg 
gondosom kímélte Magyar országot és Ausz-
tridt s egy árva szóval sem tett említést a 
monarchia feldarabolásáról. 
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POLITIKAI HÍREK. 
— Budapesti tuc dónk telefon jelentése. — 

(Temesmegye volt főispánja kilépeti a 
munkapártból.) jo movícs Sándor, Temes-
megye volt főispánja pénteken bejelentette 
a munkapárt elnökségének a pártból való 
kilépését. 

(Közélelmezési tárgyalások Ausztriá-
val.) MezöSsy Béla és gróf Hadik János 
csütörtökön este Bécsbe utaztak, hogy köz-
éielemzési kérdéseikben tanácskozásokat 
folytassanak osztrák politikusokkal. A ta-
nácskozások valószínűleg átnyúlnak a jövő 
hét folyamára-

(Simonsits lemondott a hadsegélyzö-bi-
zottság eJnökségiéröl.) Gróf Esterházy Mó-
ric miniszterelnök Siinonsiís Elelmért saját 
kérelmére fölmentette az országos hadse-
gélyző-bizottság ügyvezető-alelnöki állásá-
tól. Utódául gróf Teleky Pált kérte föl a mi-
niszterelnök. 

(Teljes minisztertanács.) A Magyar Tu-
dósító jelenti: A csütörtöki 'minisztertaná-
cson -valamennyi (miniszter jelen volt. ezen-
kívül résztvett azon egy ideig gróf Hadik 
János is. 

(Az uj igazságügyi államtitkár.) A 3 
Órai Újság valótlannak mondja azokat a hí-
reket, mintha Bec-k Lajos képviselő, vagy 
Vtsonlay Soma udvari tanácsos volna ki-
szemelve az igazságügyi államtitkárságra. 
Politikai körökben két komoly jelöltről tud-
nak- Az egyk dr. Csizmadia Endre, a másik 
dr. Sebess Dénes táblai tanácselnök, volt 
marosvásárhelyi képviselő. 

(Munkapárti képviselő röpirata a vá-
lasztójogról.) Dr. Szilágy] Lajos munkapárti 
képviselő a választójog kérdésében röpira-
tot adott ki, amelyben többek közt a követ-
kezőket mondja: Valljuk be, tájékozatlanok 
voltunk, sötétbe ugrottunk, beledobtunk a 
közvéleménybe kiét nagy jelszót, amelyek 
kihatásait még ma sem lehet eléggé látni, de 
többé nincs visszatérés. Szavazzuk .meg 
mindannyian minden 24 éves, irni és olvasni 
tudó magyar állampolgárnak a választójo-
got. Vitéz csapataink jutalmazásáért pedig 
forduljunk hódolatteljes tisztelettel a legfel-
sőbb trón felé, mert a magyar kntenák mól-
tó jutalmazása csak a magtár tisztek által, 
magyarul vezérelt magyar hadsereg fehet. 

Vilmos császár távirata 
Hindenburghoz. 

Berlin, aug. 3. A Wolff-ügynökség jelen-
ti: Vilmos császár a következő táviratot 
küldte Hindenburg vezértábornagynak: 

Szivem vágyát követeim midőn önnek, 
kedves tábornagyom, a legrettenetesebb há-
ború harmadik esztendejének befejezése al-
kalmából fényes hadvezéri művészetének az 
ellenséges túlerővel szemben kifejtett állan-
dóan sikeres ellenállásáért és azért, hogy a 
győzelem útját egyengette, ismét kifejezzem 
soha el nem mifló császári hálámat. Ennek 
jeléül a Floíhenzollern királyi házirend nagy-
keresztjét is csillagját adományozom önnek 
a kardokkal A rend jelvényeit közvetlenül 
juttatom el önhöz. Vilmos. 

Az oroszok már Kievei és 
Moszkvát Is féltik. 

Berlin, aug. 2. A pétervári Rjecs a galí-
ciai offenzíváról a következőket irja: 

A galíciai arcvonal áttörése Kiev és az 
egész Dnyeper-vidék veszedelmét jelenti. A 
krevói vereség elsősorban egész haderőnk 
ütőerét veszélyezteti, sőt talán Minszk is ve-
szedelemben forog, ahol a régi széles mosz-
kvai ut kezdődik, mely Oroszország szivébe, 
Moszkvába visz. A helyzet tragikus. 

Az orosz hadsereg u] főparancs-
noka. 

Rotterdam, augusztus 2. Péter várról 
táviratozzák: Bruszilov tábornok az ideigle-
nes kormánynál benyújtotta lemondását. 
Az orosz hadsereg főparancsnokává Kornilo-


