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hivása után nincs helye többé koalíciónak, j 
csak a többségböl alakulhat meg parlamentáris • 
kormány. 

Szeged és az ország érdeke elválaszthatatlan. 
Amit az állam Szegedért tesz, önmagáért teszi. 
Szegednek szüksége van az egyetemre. A j 
mostani nagy felbuzdulás ne legyen szalmaláng, 
ékesítse fel a magyarság magát uj erényekkel 
és akkor az ország ismét nagy és hatalmas 
lesz. 

Schmidt Ferenc MAV főfelügyelő Dobay 
támogatására hívta fel a választókat, Prunkl 
Jánosné pedig a nőket buzdította, hogy vegyék 
ki részüket az alkotmányos küzdelemből. 

Dr. Lippay Gyfrgy zárószavai után a hall-
gatóság a Himnuszt énekelte el és Dobay 
éltetésével eltávozott. 

B£5" Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
arany és ezüst rég i ségeke t igen M A G A S 
ÁRBAN megvételre keresünk. 284 

Fischer Testvérek ^ 

A paprikatermelők országos 
szövetkezetet alakítottak. 

(Saját tudósítónktól.) A földinivelési minisz-
ter tudvalevően kijelentette, hogy a piprika-
rendeletet nern vonja vissza, de ha a paprika-
termelők megfelelő formában szövetkeznek, 
akkor hajlandó lesz a paprikaügyek lebonyolí-
tásával részben, vagy egészben a megalakí-
tandó szövetkezetet megbízni s igy a termelők 
maguk intézhetik a paprika-Ugyvite'ét. 

A szövetkezet alakuló-gyülésc t vasárnap tar-
totta meg a városháza közgyűlési termében, 
amelyen mintegy 4—500 tag jelent meg. 

A közgyűlést az alapítók neveben Dobóczky 
Imre szegedi paprikakikészitő nyitotta meg s 
felhívta a megjelenteket, hogy közgyűlési elnö-
köt, jegyzőt és hitelesítőket válasszanak. Köz-
felkiáltással a közgyűlés elnökéül dr. Gerle 
Imrét, jegyzőül Faludi Sándort, hitelesítőül 
Vas Istvánt választották meg. 

Dr. Gerle Imre elfoglalván az elnöki széket, 
reszletezte a szövetkezetalakitás indokait és 
szükségességét. Ma már csak a vállvetett egy-
séges munka mentheti meg a magyar paprika-
termelők ügyét. A szövetkezet nem szűnik meg 
harcolni a szabadkereskedelem eszméjeért és ha 
a gazdatársadalom oly lelkesen csatlakozik a 
szövetkezethez, mint az elmuit héten, akkor pár 
hét alatt egységes taoorban fogjuk látni a ma-
gyar paprikával dolgozókat. Az egységesen ki-
fejezésre jutott kívánságok elől pedig a kor-
mány nem zárkózhatik el, mert a hatalmat és 
megbízatást az egységes néptől kapja. 

Ezután részletesen beszámol az alapítók mun-
kásságáról. Nyolc nap alatt 11596 darab 50 
koronás üzictrész jegyzését jelentették be, pedig 
az eszközölt jegyzések tömegesebb része a 
zárlatok és forgalmi akadályok miatt nem ér-
kezett be, ugy hogy ezideig a tényleges jegy-
zések száma kétszeresen felülhaladja a bejelen-
tetteket. Az üzletrészjegyzök a jogyzések részle-
téül ezideig 307851 koronát fizettek be, mihez 
most a közgyűlés napján újólag közei 100.000 
koronát fizettek be. 

Az eddigi eredménnyel azonban nem szabad 
megelégedni s a szövetkezet minden egyes 
tagji mint a szövetkezés apostola járja be a 
magyar vidékeket s hivja fel csatlakozásra a 
magyar gazdákat. Meg kell menteni a magyar 
paprikatermelést a verítékező magyar gazdák-
nak, meg kell többszörözni a termelést a nem-
zet fcisegélyezésére. 

Az elnök beszédét a tagok lelkes éljenzéssel 
fogadták. Ezután egyhangúlag elfogadták a fel-
olvasott alapszabályokat s a Magyar Paprika-
termelők, Feldolgozók és Értékesítők Országos 
Szövetkezetét megalakultnak mondották ki. " 

A szövetkezet igazgatóságába közfelkiáltással 
a következőket választották be: ElnÖK* Dr. 
Gerle Imre termelő; tagok: Bartók Vilmos ke-
reskedő, Dobó Ignác termelő, Dobó Antal ter-
melő, Dobóczki Imre kikészítő. Faludi Sándor 

kikészítő, Kapovits Mihály termelő, Magyar 
Péter termelő, Pálfy Dániel kikészítő, Peregi 
Mihályné kikészítő, Szécsi Istvánné kikészető, 
Takó Andrásné kikészítő, dr. Tonelli Sándor a 
Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében, Vas 
István kikészítő. 

A felügyelőbizottságot közfelkiáltással a kö-
vetkezőkép alakították meg: Elnök: Koós Elemér 
bankigazgató; tagok: Berta János kikészítő, 
Danner Mihály kereskedő, Kispéter István ki-
készítő, Kövecs József termelő, Toppantó Ist-
vánné termelő. 

A választások befejezése után dr. Tonelli 
Sándor kereskedelmi és iparkamarai titkár lel-
kes szavakban méltatta dr. Gerle Imre és 
alapitótársainak elévülhetetlen érdemeit e szö-
vetkezet alakítása körül, mely szövetkezet alap-
vető munkát fog végezni a magyar többtermelés 
körű! s újra kivívja a szabadkereskedelmet. 
Beszédét a közgyűlés tagjai lelkes éljenzéssel 
fogadták. V 

HÍREK 
Akció a hadifoglyaink haza-

szállítására. 
A magyar hadügyminiszter ur szakadatlan 

és fáradságos munkával arra törekedik, hogy 
az immár hat esztendő óta hadifogságban 
elevenen eltemetett fiatal magyar testvéreinket 
szerettei körébe juttassa. Ehhez a nemes és 
mindnyájunk által hőn óhajtott akcióhoz sok-
sok millióra van szükség, mert a szállításhoz 
szükséges vagonokat, hajókat, szenet nekünk 
kell megfizetni, a foglyaink utközbeni élelme-
zéséről, elszállásolásáról, gyógykezeléséről stb. 
nekünk kell gondoskodni. Mindezt idegen 
valutában kell megfizetni, ami a korona mostani 
árfolyama mellett tetemesen megsokszorozza a 
szükséges, amúgy is óriási pénzösszeg nagy-
ságát. 

Az akcióhoz szükséges horribilis összeg ki-
utalására az állam jelenlegi nehéz helyzetében 
képtelen. A pénzt pedig elő kell teremteni, 
mert a hadifoglyaink nyomorognak, pusztulnak, 
satnyulnak. Minden nappal, amivel a haza-
hozatal késik, egy ujabb, egygyel több munka-
képtelen invalidust, testileg-lelk 'eg összetört, 
sajnálatraméltó roncsot fog kapni az ország, 
vagy egygyel több egyszerű fakereszt lesz ott 
kint messze idegenben, mely alatt egy agyon-
kinzott, meggyötört, övéitől elszakított, köny-
nyeinkkel megsiratott szegény magyar testvérünk 
alussza örök álmát. 

Testvéreink megmentésére a hadügyminiszter 
ur nagyarányú gyűjtést szervezett és Csongrád 
vármegyében, valamint Szeged városában ennek 
keresztülvitelével a kerületi kormánybiztos és 
kormánybiztos-főispán urakkal egyetértésben a 
Csongrád vármegyei katonai parancsnokságot 
bizta meg. A vármegyei katonai parancsnokság 
ezúton kéri Csongrád vármegye és Szeged 
város közönségét, hogy áldozzon az annyiszor 
megsiratott, hazaálmodott és hazaimádkozott 
szeretteinkért, mert sorsuk a gyűjtés eredmé-
nyétől függ. Tekintettel arra, hogy a külföld-
nek csak kékpénzzel lehet fizetni, az adomáyo-
kat kékpénzben, idegen valutában, arany vagy 
ezüst értéktárgyakban kérjük a vármegyei katonai 
parancsnokság irodahelyiségében (MÁV le-
számoló-palota, II. em , 33. számú ajtó) Deme-
ter Lajos századosnak naponta délelőtt $ és 
12 óra között beszolgáltatni. Az adományok 
nyugtáztatnak, hirlapilag elismertetnek és na-
ponta a Csongrádi Takarékpénztárban letétbe 
helyeztetnek. 

Dr. Kelemen Béla sk., 
ker. kormánybiztos. 

Dr. Vasek Ernő sk., Schmiedt Kálmán alezr. sk., 
kormánybiztos-főispán. váim. katonai parnok. 

Szegedre érkezett az egyetemi 
bizottság. 

Dr. Gaál Endre kulturtanácsnok hétfőn dél-
előtt bejelentette a tanácsnak, hogy a kolozsvári 
egyetemi bizottság az egyetem áthelyezésén.k 
lehetőségei felől tájékozódást akarván szerezri, 
hétfőn este a budapesti vonattal Szegedre ér-
kezik. A kulturtanácsnok megfelelő programról 
gondoskodott, hogy az egyetemi bizottság itt-

hon érezve magát, végezhesse fontos jelentő-
ségű szemléjét. A vonatnál a Szegeden alakí-
tott egyetemi bizottság várja az érkezőket. 

Kedden délelőtt tiz órakor nagy tanácskozás 
lesz a varosháza közgyűlési termében, ahol 
megalakítják az egyes szakbizottságokat, ame-
lyek a közintézmények szemléjét eszközlik. A 
város tanácsa a bizottság elnöki teendőivel dr. 
Somogyi Szilveszter polgármestert bizta meg, a 
szakbizottságokba pedig a következőképen je-
lölte ki a város képviselőit: A gazdasági bi-
zottságba dr. Bokor Pált, Kiss Ferencet, Szűcs 
Mihályt, az orvosi bizottságba Taschler Endrét, 
dr. Wolf Ferencet és dr. Boros Józsefet, a böl-
csészeti bizottságba dr. Rack Lipótot, a jogi 
bizottságba dr. Turóczy Mihályt és dr. Simkó 
Elemért jelölték. Az elhelyezési, lakásügyeket 
dr. Simkó Elemér, a lakáshivatal elnöke végzi. 

A szakbizottságok megválasztása és a bizott-
ság teendőinek beosztása után, kedden délben 
ebéd lesz a Tisza éttermében, amelyen a város 
rész;rőf dr. Kelemen Béla kerületi kormány-
bizt s, dr Vasek Ernő főispán, dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester "és dr. Gaál Endre 
kulturtanácsnok vesznek részt. Délután három 
órakor a muzeumban tesznek látogatásL Este 
hétkor a Troubadourt hallgatja meg a bizottság 
a színházban, utána pedig ismerkedési estély 
lesz Szeged egyetemi polgáraival a városi Kaszi-
nóban. 

Szerdin délelőtt a közintézményeket tekintik 
meg szakbizottságok szerint. A szakbizottsá-
gokba az egyetemi ifjúság is delegál egy-egy 
tagot. 

Ezekből az előkészületekből látható, hogy 
téves a Pesti Napló információja, amelynek 
alapján igy ir: 

„A kormány elhatározta volt, hogy ugy a 
Pozsonyból, mint a Kolozsvárról kiüldözött 
magyar egyetemeket újra felállítják és pedig az 
első terv szerint a kolozsvárit Szegeden, a po-
zsonyit pedig Székesfehérvárott, vagy Budapesten. 
A terv azonban hamarosan megváltozott. Sze-
ged ugy vélekedett, hogy a város nincs elké-
szülve az egyetem befogadására. Súlyos viszo-
nyok megérlelték azt a gondolatot, hogy a po-
zsonyi és kolozsvári egyetemet egyesitik és 
ebben a formában állítják fel a fővárosban." 

Ezzel szemben megjegyezhetjük, hogy Sze-
geden egyáltalában nem feje/te ki a hatóság 
azt a véleményét, hogy a város nincs elkészülve 
az egyete n befogadására. 

— A váLszt is i agitáció. Vnsárnap az or-
szágban nagy erővel folyt mindenütt a vá -
lasztási agitáció Budapesten Wekerle Sán -
dor, báró Szterényi, Székesfehérvárolt Pro-
hászka Ottokár piispök mor dott p rogram-
beszédet . Friedrich István t s z t e rgomban és 
Dorogon beszélt Mátéfy Viktor p lébános je-
löltsége érdekében. 

— A MOVE u j elnökei. A MOVE buda-
pesti főosztálya vasárnap délelőtt tartotta köz-
gyűlését az újvárosháza tanácstermében, 
amelyen közfelkiáltásssal Sávoly János tábor-
nokot elnökké, Bérei László századost alelnökké 
választották. Megválasztották végül a tényleges 
és tartalékos tisztek és polgárok csoportjának 
tanácstagjait. 

— Két napig tar tanak a választások. A 
Magyar Kurír jelenti: A hivatalos lap vasár-
napi számában rendelet fog megjelenni, amely 
szerint a nemzetgyűlési választások ket napig 
fognak tartani. Az első napon reggel 8 órától 
este 8 óráig, a második napon reggel 8 órától 
addig tart a szavazás, amig szavazók jelent-
keznek. A választás lefolytatásának két napra 
való beosztására azért, volt szükség, mert a 
kötelező szavazás folytán Budapesten olyan tö-
megben fognak a szavazók az urna elé járulni, 
hogy a szavazást egy nap alatt lebonyolita;J 
lehetetlen. 

— Magántáviratok f t l adása . A Kereske-
delmi és Iparkamara néhány nappal ezelőtt 
a szegedi kereskedők érdekében megkereste 
a városkormányzóságot, hogy a táviratok 
cenzúrázásánál könnyítéseket alkalmazzon. A 
Kamara átiratára héttőn de Tournadre tábornok 
közölte, hogy a cenzúrahivatal reggel 9 óratói 
12 óra 30 percig és délután 1 óra 30 perctől 


