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JJz iparosok és kereskedők szegedi 
szervezetének programmja. 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes a Dél-
magyar ország közleményeiből az a mozga-
lom, amely Bózsó János, ipartestületi titkár 
kezdeményezéséire indult meg azzal a céllal, 
hogy a legközelebbi képviselő,választásra kö-
zös szervezetibe tömörítse "a szegedi keres-
kedőket és iparosokat. ;Aiz előkészitő ibbzott-
s'ág serényen dolgozik a® uj szervezet (meg-
alakításán, most elkészítette ,a programot, 
amely a következő: 

Az iparosok és kereskedők szerve-
zete a város választó polgárságát oly 
országgyűlési képviselők jelölésének és 
(megválasztásiának kívánja megnyerni, a 
kik tevékenységüket elsősorban az or-
szág közgazdasági életének eíömgrzáfiú-
sára kívánják fordítani. A szervezet 
anellőzni kívánja az 1867. óta egész Po-
litikai életünket betöltő közjogi, vala-
mint a választójoggal kapcsolatos .ujab-
ban felszínre kerülő jelszavakat és a 
politikai életnek súlyát az égetően fon-
tos közgazdasági .feladatok megoldásá-
ra kívánja helyezni. 

Az iparosok és kereskedők szerve-
zete a szó valódi és nemes értelmében 
szabadelvű és .csak tiszta demokratikus 
elveket szolgál. Ennek megfelelően ki-
vánaa a választójognak széles rtépréHe-
gekrc való kiterjesztését, a választójog 
reformjával kapcsolatosan a városok sú-
lyának növelését, de egyúttal a magyar 
fa j vezető szerepének a közélet mindén 
ágában való biztosítósát. 

A szervezet jelöltjeitől a közgazda-
sági kérdések állandó előmozdítását az 
egész vonalon követeli meg. Ettől a 
munkától vájna a szervezet az. anyagi 
jólétnek és az ország boldogulásának 
elősegítését, de egyúttal a munka zö-

mét végző intelligens városi polgárság 
— az iparosok és kereskedők — sú-
lyának növelését is. 

E óéiból az; Iparosok és kereskedők 
választási szervezete a szerencsétlen 
összeférhetettejiségi törvénynek, amely 
az iparosokat és kereskedőket ,a képvi-
selőháztól távol tart ja, sürgős megvál-
toztatását követeli, lehetőleg már a 
most megalkotandó választási törvény 
keretében.. 

A szqrvezet jelöltjeitől) és megvá-
lasztandó képviselőjétől a sikraszállásí 
követeli nem csupán az önálló existen-
dák, Waneiro a mágáriivataínokok ,és 

kereskedelmi alkalmazottak érdekében 
is, hogy azok jogos követeléséi jogvi-
szonyuk rendezése és nyugdijbiztositá-
suk iránt teljesíttessenek. De a szerve-
zet programmjába tartozik a szociális 
berendezések megoldása is. mindazok 
(a munkások) érdekében. akik a tenmelő 
•produktív munkában részt vesznek. 

A szervezet jelszavak nélküli, nem 
egyéni biuSágokat szolgáló, hanem iga-
zán gyakorlati politikát kivan a hazánk 
érdekeit egyedül szolgáló közgazdasá-
gi téren megvalósítani. Ennek a mai vi-
szonyok mellett egyedül helves politi-
kának a támogatására biv.ia ifeb a szer-
vezet sa já t érdekében, az összes iparo-
sokat, kereskedőket, de egyúttal mind-
azokat, akik a törekvéssel; rokonszen-
veznek. , i 
A szervezet iránt ugy az iparosok, .mint 

a kereskedők körében általános az érdeklő-
dés és a rokonszenv. A kiskereskedők leg-
közlebb nagygyűlésen foglalkoznak az őket 
közelről érintő alakulással, amelyhez min-
den bizonnyal, teljes számban csatlakoznak. 

piaci rendőrségei szerveznek Szegeden. 
(Saját, tud ősit ónktól.) Legutóbbi szá-

mainkban beszámoltunk azokról a lehetetlen 
állapotokról, amelyek a szegedi piacokon 
turalkodnak. Konkrét esetekkel bizonyítottuk, 
hogy a helyzet a legnagyobb türelem mellett 
sem tar that tovább igy és erélyes intézke-
désekre van szükség. múnt örömmel •értesü-
lünk, a hatóság maga is mái lányosnak talál-
ata ezeket a panaszokat és erélyes vizsgala-
tot indított a megjelölt esetekiben. Bizonyos, 
'hogy ezek során nem marad el a sziixséges 
megtorlás sem. 

De az Országos Közélelmezési Hivatal 
•egy ismeretes rendelete nyomán, amelyet 
szerdán kapott meg a szegedi rendörfőkapi-
üánysag, anats oldaliról is napirendre került 
a piac ugye, ahol talán ezek után mégis na 
gyobb lesz a rend, mint voilt eddig. .Most ér-
kezeti meg ugyanis Nagy Ferenc közélelme-
zési meüiiGKinek az a ,rendelete, amely közli, 
hogy országszerie általános a panasz, hogy 
a ikofaK vs a .érmelük nyil.an kérnek és kap-
nak a u.akcZ'm .. s aiaxmM .obbet főzelék és 
».yni».-:'iCi.tée. . i, mert a puco t nem ehea-
e z ... L.v.ri n. „-. a irózé.elmezésá alelnök 

gc. .a. í gy :,z árdrágítók ellenőr-
.a nóc 1 OZ.a r á — l é t e s í t s e n 

. u n , , ő séghez hasonló szervet. 

1 Dr. Szalay József rendőrfőkapitány öl-
döklésével ebben az ügyben szerdán délután 
•6 órakor rendőrtiszti értekezlet volt a vá-
rosházán, hogy az ezután követendő eljárás 
egyöntetűségét megállapítsák. A főkapitány, 
ismertette a közélelmezési elnök rendeletét 
és közölte, hogy a rendelet szellemében már 
tárgyalásokat is kezdett a gyermekr.endőr-
séggel, amelynek működési körét esetleg ki 
lehetne terjeszteni a piacra lis. Természete-
sen csak a .200 felnőtt tag egy részét ikivánja. 
ebbe a munkába belevonni. Ezek maguk is 
fogyasztók és igy eminens érdekük. Ihogy 
minél nagyobb legyen a rend a piacolkon s, 
Ihogy a túlkapásokat megakadályozzák. A 
tárgyaiások azonban most ínég tartanak. 

A rendőrtiszteiket azért kérette magá-
hoz, hogy velük valamilyen egyöntetű eljá-
rásban megáPapodjék. Ebnek szerinte'két ré-
sze van. Együk .a helyszíni eljárás, igy az 
ellenőrzés, a tények megállapítása s a föl-
merült esetek tmegtorlása. A helvszini vsnd-i 
őrségnek kötelessége lesz a nyomatott ár-
m.vzékek szerinti áraik betartásának ellen-

érzése. Másik része a munkának a,z. hogy 
felmerült panaszokat maguk ia rendőrtisz-

tek igyekezzenek eliminálni okos és helyén-
való intézkedésekkel, atiíi — a gyakorlat is 

meg fogja mutatni — sok kihágási eljárást 
fog fölöslegessé tenni s igy a kihágási bíró-
ságot is tehermentesíti. Ami.az ellenőrző kö-
zegek eljárását illeti, azok ugyanolyan mun-
kát tartoznak végezni, mint a rendőrtisztek, 
tudniillik 'az ellenőrzés körül, de a fölmerült 
•eseteiket nekik nem szabad elintézni. ha csak 
•a legkisebb homályt is látják az ügyeikben, 
hanem jelentést .kell tenniök róla a rendőr-
tiszteknek, esetleg telefonon is, a rendörség-
re, ha a tisztet nem találják. A piacok el-
lenőrzését legalább 20—25 rendőrrel kell 
teljesíteni, de — hangsúlyozza — a rend-, 
őröknek a bölcs kádi szerepét játszani nem, 
szabad. 

Kiemeli, ihogy a rendőrségnek neim sza-
bad a .piacokon rekvirálni, csak utasításokat 
(adni, hogy a maksziimális árakat tartsák be. 
•Csak ha ma rakodóikkal van dolguk, jön a 
•termény lefoglalása. Azt azonban nem le-
het megengedni, hogy a rendőr segédkezzék 
;a im'akszirnáliis áron való kiárusítás körül. 
Erre piaci reudőrb,Íróságot kellene létesíte-
ni, de az jelenleg leküzdhetetlen . akadályok-
ba ütközik. 

Kijelenti., fa rendőrtisztek kötelesek na-
ponkint fölváltva piaci inspekciót tartan' , 
reggel 6 órától a piac befejezéséig, sorrend 
szerint. A rsndőrlegényiséget pedig külön is-
koláztatni fogják teendőikről. Ugy kell in-
tézni a dolgokat, ihogy az uj rend pénteken; 
reggel írnér életbe is lépjen. Ha .sikrül a pol-
xár. szenvet is megcsinálni:, ez az inpekciós 
rendőrtiszt utasításaifhoz mérten végzi a pia-
ci ellenőrzéseket. Közli még, hogy az eilen-
őrzést nemes'ak a gyümölcs és főzelékfélék-
re, de az egész piacra, a húspiacra és hus-
sz'élkekre Is kiterjeszti. 

Dr. Temesváry Géza Ihel'vettes-főkap:-
tány, 'kihágási biró szerint az eddigi gya-
korlat , amely szerint 'a 'termelöt, ;ha az a 
imaksizimáüíS árak következtében el akarta 
hagyni a piacot árujával, kötelezték a maik-
szl'ímátis áron való Ikiáírusitásra, helyesebb. 

Az értekezlet ehhez hozzá is járult és 
.megállapítottá még, hogy ,a termelőnek jo-
ga van 'a kiskereskedelmi árban adni por-
tékáját a közvetlen fogyasztónak és .kicsiny-
ben is, mert ez igy előnyösebb a közön-
ségre. 

Az értekezlet után megtörtént a .piaci 
rendőrség összeállítása a rendőrlegénység-
ből és kezdetét vet te .a kioktatás. 

Pétervár kiürítését folytatják. 
; Berlin, szeptember 12. A Vossische Zei-
tung-nak jelentik Péter várról: .Jóllehet, a 
kormány kijelentette, hogy a főváros kato-
nai szempontból nincs veszélyben, mégis 
tfolytatják a főváros kiürítését, Igy elszállít-
ják az állami okmányokat és a szenátus irat-
tárái . Ezeket .az irományokat egyelőre Mosz-
kvába viszik. A pétervár állami bank kész-
leteit hir szerint vasárnap különvonaton Nis-
ninovgorodbu vitték. Pénteken az összes pé-
tervári magánbankok igazgatói ülést tartot-
tak, melyben megbeszélték a Ib'ankok elköl-
tözésének .kérdését, 

Painlevé megalakítja kormányát. 
Genf, 'szeptelmiber 12. Parisból jelentik, 

ihogy a francia szociálist'a pártok meghatal-
mazott parlamenti bizottsága, melynek Tho-
mas volt lőszjerügyi miniszter is tagja, kö-
zölté Partul evével, hogy a szoőiálisiák 'tá-
ma&itni fogják kormányalakítási törekvé-
seit. 

126 hold egy tagban levő 
csanádmegyei birtok öt szobás 

lakással, tanyaépülettel 12 lóra és nyolc 
tehénre való istállóval, vasúttól félórára mű-

úton. Bővebbet b o k o r , Valéria-tér. 


