
Tizenkétezer ember 
(Saját tudfisitónkipj.) A Magyarországi 

Szociádemokrata párt a rault hét utolsó nap* 
íalbatt elhatározta, hogy általános sztrájkot 
kezd. Budapest munkássága szombaton 
sztrájkba is lépett. Vasárnap délelőtt a buda-
pesti munkásság népgvüléseket tartott és a 
népgyűléseken elhatározták, hogv mindaddig 
folytatják a sztrájkot, mig a kővetkező há-
rom pontra nézve megfelelő biztosítékot nem 
kapnak: 

1. hogy a monarchia külügyi képviselete 
minden idegen katonai beavatkozás mellőzé-
sével. az annexiómentes. a nép önrendelke-
zési jogon felépülő békét kész sürgősen-meg-
kötni. 

2. hogv a képviselőház elé terjesztett 
választójogi törvénytervezet minden haloga-
tás nélkül a képviselőházban elintéztessék, 
vagy ha a munkapárt ezt megakadályozná, 
a képviselőházat ni választások céljából fel-
oszlassák. 

3. végtil követeli a munkásság, hogy a 
kormány a legerélvesebb eszközökkel gon-
doskodjék a munkások életszükséglcti cikke 
nek igazságos és olcsó kiosztásáról. 

A határozati javaslatot vasárnap délután 
két órakor küldöttség vitte dr. Wekerle Sán-
dor miniszterelnökhöz, aki válaszában a mun-
kások minden követeléséhez hozzájárult. A 
miniszterelnök kijelentette ugvanis. hogv a 
magvar kormány teljes erejével támogatja 
Czernin külügyminiszter békeprogramját, a 
választójogra nézve pedig a kormánv válto-
zatlanul vallja, hogv az általános választó-
jogról szóló törvényjavaslatot minden más 
kérdést megelőzően le kell tárgyalni és tör-
vénybe kell iktatni. A kormánv a javaslat 
bizottsági tárgyalását mielőbb, legkésőbb 
február első felében kivánia megkezdeni. 'Ha 
ehhez a képviselőházban többséget nem n% e r . 
het a kormánv. kész a választók döntéséhez 
fordulni. Végül a közélelmezés kérdésében a 
kormánv minden rendelkezésére álló eszköz-
zel oda kiván hatni, hogy a háboru által oko-
zott súlyos viszonyok megjavuljanak és 
kész a' legerélvesebb intézkedésekre. 

Ezzel a budapesti sztrájk vasárnap már 
meg is szűnt. A vidékek azonban télies szám-
mai csatlakoztak a budapesti sztrajkinozga-
lomhoz annak demonstrálására, hogv Ma-
gyarorszag egész inunxassága kész egesz e.e 
jével a közös ügvek szolgálatába állni. 

Szegeden már szombaton megkezdődött 
a sztrájk. A szegedi vasúti munkások szak-
szervezete kapta az első hirt Szegeden a bu-
dapesti sztrájkról, amelvhez az összes sze-
gedi vasúti munkások nvomban csatlakoztak. 
Mintegy 570 vasúti munkás tette le már 
szombaton este szerszámait. Vasárnap reg-
gel sztrajkbaléptek a villamosvasút alkalma-
zottai is. A sztrájk két napia alatt, vasárnap 
és hétfőn, teljesen szünetelt a villamosforga-
lom Szegeden. A sztráikolók száma itt 170-
re tehető. 

A szociáldemokrata párt szegedi párt-
vezetősége még szombaton, amikor az első 
hivatalos értesítést megkapta a budapesti 
sztrájkról, bizalmas értekezletre hivta össze 
a bizalmi embereket és ez az értekezlet ki-
mondta. hogy nvomban csalatkoznak a bu-
dapesti sztrájkhoz és abbahagynak minden 
munkát. Miután azonban a vasárnap amúgy 
is munkaszüneti nap, a sztrájk kezdetének 
idöpontiát hivatalosan hétfőn reggel f é í m o l c 
órában határozták meg. 

Ezt megelőzőleg, vasárnap délben a vég-
rehajtó bizottság nagy bizalmi értekezletet 
tartott , amelyen megválasztották a szegedi 
munkástanácsot. Ennek elnöke Abrjahdm 
Mátyás lett és tagjainak száma mintegy 200. 
A munkástanácsban képviselve van vala-
valamennvi ipari és kereskedelmi szakma 
6—8 taggal. 

Ennek az értekezletnek keretében föl-
merült az a kérdés is. hogy a magántisztvi-
selőket is fölszólítják a sztrájkban való rész-
vételre. Ez meg is történt, de csak kevés 
magántisztviselő csatlakozott a sztrájkhoz. 
Értesitéttók azonban a sztrájkhatározatról a 
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sztrájkolt Szegeden. 
Lloyd-tárSulatot. amelyet fölkértek, hasson 
oda. hogv a kereskedők a sztrájk papján t a r t 
sák üzleteiket bezárva. A Lloyd ehhez a ké-
réshez hozzá is járult s igy történt, hogv a 
sztrájk napján valamennyi szegedi üzlet 'zár-
va volt Külön pontba foglalta a munkásság 
sztrájkhatározatának azt a részét, amelv ki-
mondja. hogv az élelmiszer és estvéb footo-
sabb közüzemek, mint vízvezeték, közvilágí-
tás. munkásaitól és tisztviselőitől nem kíván-
ja a sztrájkot. 

A sztrájk hétfőn reggel minden vonalon 
meg is kezdődött Szegeden. Sztrájkba lépett 
a villamos alkalmazottain és a vasúti mun-
kásokon kiviil a dohánygyár 800 alkalma-
zottja. a Kenderfonógyár 800 és ujszegedi 
kendergyár 600 munkása. 300 vasmunkás, 
300 szervezett kereskedelmi alkalmazott. 400 
szabóipari munkás, a 300 tagot számláló nő-
munkások. 250 cipész-ipari munkás. 150 csiz-
madia-ipari munkás. 180 famunkás. a tanonc-
szervezet 280 tagja. 150 borbélymunkás, az 
összes borbélymesterek kettő kivételével, 
vagyis 74 borbély. 80 festőmunkás. 80 nyom-
dász és 250 földmunkás, összesen mintegy 
hatezer szervezett munkás. A sztrájkhoz 
csatlakoztak a nem szervezett munkások is, 
ugv. hogv a szociáldemokrata párt becslése 
szerint az összes sztráikolók száma körül-
belül 10—12.000-re tehető. 

A sztrájkmenet hétfőn délelőtt 10 órakor 
indult ki a Munkás-otthon Somogvi-utcai 
helyiségéből. Keresztülmentek a Kárász-ut-
cán, Takaréktár-utcán, a Tisza Lajos-körut 
egv részén és a pénzügyi palota és Kass-
vigadó mellett lekerültek a Rudolf-térre, ahol 
megtartották a népgyűlést, amelynek elnökei 
Ábrahám Mátyás és Olejnyik Lajos voltak. 
Fölolvasták a párthatározatot, majd rendre, 
nyugalomra és a rombolástól való tartózko-
dásra intették a tömeget. Délután fél 5 óra-
kor újra gyűlés volt. amelyen többezer em-
ber jelent meg. 

Este bizalmi értekezlet volt a munkás-
otthonban. A bizalmi értekezleten közölték 
a kormánv és munkásság megegyezését, 
maid elhatározta a munkásság, hogv — a 
mennyiben a kormánv megszegné igéretét. 
újból kész fölvenni a harcot. Ezután határo-
zati javaslatot fogadtak el. amelynek értei-
mében kedden reggel uira fölveszik a mun-
kát. A határozati javaslat eev másik pontja 
kimondja, hogv azokat a magántisztviselő-
ket, akik nem csatlakoztak a sztráikhoz, 
sztrájktörőknek és a nép ellenségeinek tekin-
tik. 

Kedden reggel — a határozat értelmé-
ben — meg is kezdődött minden munka újra. 
A lapok, amelvek a sztráik ideie alatt nem 
jelenhettek meg. kedden már újra akadály 
nélkül teljesíthették hivatásukat. Az egyna-
pos sztrájk minden rendzavarás nélkül teljes 
rendben ért véget Szegeden. 
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LEGÚJABB. 
BECS: Az osztrák delegáció külügyi 

albizottságát 24-ikére hivták össze. A napi-
rend: a külügyminiszter közlései. 

LONDON: Carson lemondását hivata-
losan közzétették. 1 

BERLIN: Török tengeri haderők, a 
Sultan Javus Selím (Qoeben) és a Midilli 
(Breslau) cirkálók vezetésével több torpe-
dónaszád kíséretében előretörtek ellenséges 
haderők ellen. Egy nagy és kisebb monitort 
elpusztítottak, egy tízezer tonnás szállító-
gőzöst elsülyesztettek és több jelző hajót 
súlyosan megrongáltak. A Midilli a Darda-
nellákhoz visszatérőben több vizalatti talá-
lattól, aknától vagy torpedótól elsülyedt. A 
Sultan Javus Selim a Hapral szórókban part-
r a futott. • • -

Szegyei. 1018. japt iáv 28. 

Benzinrobbanás a zömben 
pályaudvaron. 

— Három leány és egy katonamunkás 
meghalt. — 

Zomborból jelentik: Rémes szerencsét-
lenség történt szombaton a zombori pálya-
udvaron. Egy vasúti kocsiból rögtönzött me-
legedő szobában egv vödör benzin felrobbant 
és lángba borította a helyiséget, amelyben 
három kocsitisztogató lány és egv katona-
munkás tartózkodott. Valamennyien ott ég-
tek a halálos melegedő helven. A borzalmas 
eset részletei a következők: 

Este hat óra tájban rémes sikoltozás 
zaja verte fel a csendes zombori pályaudvart. 
Pár pillanatra rá a vasúti pályatest mentén 
levő úgynevezett melegedő szobából hatal-
mas lángcsóva tört elő. egv perc alatt láng-
tenger volt az ódon vasúti kocsi, melynek 
belsejéből még mindig és már elhalóan hang-
zott a segélykiáltás. A lángoló és füstölgő 
romok közül rémes égési sebekkel borítva 
húzták ki Radoszávlyevics Viktóriát. Az üsz-
kök között a szó szoros értelmében szénné 
égve találták meg RadöszévlyevUs Angelkát. 
Kovdcsevics Miiicát és Kdn.vó József 18. mun-
kásosztagbeli katonát. A holttestek felismer-
hetetlen széntömbökké váltak, agnoszkálásuk 
is csak annak tulajdonitható. hogv tudták, 
kik tartózkodtak a helyiségben. Radoszav-
lyevits Viktóriát a közkórházba szállították 
és még volt annyi ereje, hogv elmondja a 
történteket. 

. A pályaudvaron — igy adta elő a halá-
losan összeégett lány a tragédia részleteit 
— egy félretolt vasúti kocsiban egv benzin-
tartály megsérült. Vékonv sugárban lövelt 
belőle a benzin és amint ezt a kocsitisztogató 
lánvok észrevették. Kanvó József katona-
munkás segítségével vödörrel kezdték elhor-
dani a drága, zsákmányt. Több vödör ben-
zint vittek be a melegedő szobába és nem 
tettek jelentést a leletről. 

Bent a melegedőben petróleum-mécses 
világított és Radoszavlyevits Viktória kendő-
jével ügyetlenül ledobta az égő lámpát, mely-
nek lángjától a nyitott vödör egv pilianat 
alatt lángot kapott és felrobbant. Az ócska 
vasúti kocsi, amelv kerekeiről leszerelve me-
legedő szobának volt berendezve, valóságos 
pokollá változott a szertefröccsent lángoktól. 
A bent tartózkodó három lánv és a katona 
ruhája azonnal égni kezdett és nem volt me-
nekülés. A' falak valósággal égő lángból ál-
lottak. Pár pillanatig még élő fáklyák mód-
jára szaladgáltak a tragédia áldozatai, aztán 
összeégtek és egv rémes széntömeg lett a 
három bullából. Radoszavlyevits Viktória 
csodával határos módon nem égett szénné, 
csupán borzalmas sérüléseket szenvedett, 

A benzinrobbanás üszkei közül kikapart 
holttesteket a zombori hullaházba szállították 
és onnan fogiák őket eltemetni. A vizsgálat 
azonnal megindult ugv a vasút, mint a rend-
őrség részéről. A vizsgálat eddigi adatai kö-
rülbelül igazolják a benzintragédia áldozatá-
nak vallomását. Csupán az nincs még kide-
rítve. hogv a benzintartály mi uton és módon 
sérü't meg. Nem lehetetlen. hogv az áldoza-
tok maguk ütöttek raita rést. hogv a benzin-
hez jussanak, hogv aztán négy ember íaláto 
legyen a lopás ára. Szombat este a rémes 
tragédia negyedik áldozata is belehalt sériD 
léseibe. 

Hagymamag. karaiáb, káposzta, 
paradicsom, petrezselyem, kell, sárgarépa, 
vörös céklamagot, dughagymát, vajbabot és 
mindenféle kerti magvakat, foghagymát, 
mézet, cirokmagot, heremagot gledicsíát leg-
magasabb árban vesz, rézgálicot céklamagot 
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