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A vasutas szövetség szegedi kerületében
a szervezkedés nagv rnuukáta már folyama'ban van. Tudomásunk szerint a szegedi kerület vezetősége a szervezést! még a mult
év december havában megindította és pedig
fénves eredménnyel. Az országos vasutas
szövetségbe belépett az üzletvezetöség központi személyzete is és a kerület taglétszáma. amelv a szervezés előtt 530 volt. rna
már közel jár az 1000-hez. A szegedi üzletvezetőség alá tartozó állomások személyzete
napról-napra ujabb és ujabb Jelentkezőkkel
gvarapitja a szövetség erejét.
A szegedi kerület ez év első felében fogja megtartani a háborús évek miatt eddig elhalasztott évi közgyűlését is. amelv előtt az
összes szakcsoportok rendes évi gyűlést fognak tartani. A közgyűlésen előreláthatólag a
budapesti központi vezetőség is részt fog
venni, annál is inkább, mivel a kerület teljes
tisztikart és választmányi tagokat választ.
A szegedi vasutasok tehát érdekes és mozgalmas szervezeti átalakulás elé néznek. A
mozgalomban, mint tudjuk, részt vesznek a
szegedi vasúti központi leszámoló hivatal alkalmazottjai is. amennyiben a íeszámoióban
a vasutas szövetségnek igen sok tagia van.
Mi reméljük, hogv derék vasutasaink az
uj szervezkedéssel megtalálják az őket megillető helvet az uj demokratikus világban is.
Hisz náluk nélküli ninos gazdasági élet az
országban. És akik életet adnak az államnak,
azoknak az állam tisztes megélhetést és Jogokat. kel!. íhogv adjon.
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e2 a mai háború* visrzöuvok között «ok ázegány
családnál mit jelent, :uem *zofu1! bővebb magyarázatra.
Dr. <({omogyi Szilveszter polgáraié-ter táviratot intézett a debreceni munkásgytijtő parancsnoksághoz, amelyben közölte a honvédelmi miniszter intézkedését és kérte, hogy a
debreceni mnnkásgyüjtő bocsásson legalább
néhány munkást a szegedi ibőripri osztály rendelkezésére. A xnunkásgyüjtő állomásról eddig válasz nem érkezett. Ez idő szerint tehát
nem lehet tudni, meddig tart a boripari osztály munkaszünete. A bőripari osztályt eddig
is a debreceni munkásgyüjtőről látták el munkásokkal és igy remélni lehet, hogy a polgár«9«sa»mnmthmnhi

mester közbenjárása eredményes lesz. Ennek
rövidesen el kell dőlnie, mert a münkAsgyütrő
parancsnokságának válasza néhány napon l eiül mindenesetre megérkezik.
iA bőripari osztály azonban nem áll teljesen munkaerő nélkül. Tizenkét munkást meghagytak a bőripari osztálynál. Ezek a cipőtalpaláet és javítást nem végezhetik, mert a
tizenkét munkás a mértékszerinti u j cipőket
késziti. E tekintetben tehát, a bőripari osztály
működésében fennakadás nincs. A nrértókszorinti olcsó cipők tovább is készülnek a bőripari osztálynál, hacsak ujabb 'honvédelmi
miniszteri leirat nem érkezik, amely ezeket
n munkásokat is elrendeli Szegedről.
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A szegedi szociáldemokraták bizalommal vannak
a lemondott pártvezetőség iránt.
— A sztrájk mindenütt megszűnt és nem fog kiujulni. —

(Saját tudósítónktól)
Kedden a késő éjjeli órákban érkezett meg a hir a Déimáiydrország szerkesztőségébe, hegv a cenzúra feloldotta a szociáldemokrata párt központi
vezetősége lemondásának közlési tilalmát s
igy alkalmunk volt beszámolni röviden erről
a jelentős eseménvről. Aimiket a cenzúra által erősen megnyirbált tudósításban
még
homály boritott. egyszerre világossá válnak
a Népszava szerdai számában megjelent két
hírből, amelvek itt következnek:
A budapesti pártbizalmitestület január
22-iki ülésén tárgyalta a pártvezetőség lemondását. Beható vita után a pártbizalmitestiilet. amelv 182 kiküldöttből állott, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
A pártbizalmitestület nem fogadia e! a
— A honvédelmi miniszter Mohóra rendelte
pártvezetőség
lemondását, bizalmat szavaz a
a munkasokat. —
pártvezetőségnek. elitéli azokat a jelenségelemondására
(Saját hidósttfnkM.)
A szegedi közélel- ket. amelvek a pártvezetőség
mezési hivatal bőripari osztályát néhány nap vezettek és utasítja a pártvezetőséget, hogy
óta hiába keresik föl szegény emberek. A bőr- az ügyeket tovább vezesse.
ipari osztály egy ideig nem vállal talpaiást és
A pártbizalmitestületnek ezután a hatá©ipőjavitást. A közönség legnagyobb része sem rozata után a pártvezetőség ülést tartott, a
tud még erről és — mint azelőtt — tömegesen melyen elhatározta, hogv ezzel a határozatjelenik meg a bőripari osztály helyiségében, a tal szemben is főntartia lemondását, annak
hol nem ismerik a háborús uzsorát. A közön- megbeszélésére, miképen intéztessenek ideigséget akarjuk a fölösleges fáradságtól és tu- lenesen a pártüzvek. haladéktalanul összedakozódásodtól megkimé ni, amidőn e tudósí- hívja a pártválasztmánvt és ui pártvezetőség
tásban beszámolunk a bőripari osztály műkö- választására 1918 február 10-ére rendkívüli
désének átmeneti szünetéről.
pártsrvülést hiv össze.
A második hir Weltner Jakab nyilatkoA napokban a honvédelmi miniszter lei r a t a erkezett .Szegedre, amely a nadsereg ré- zata, amelv még több világosságot dérit az
szére ipari munkásokat, kór a várostól. A le- események hátterére. Ez a nyilatkozat egész
irat erteimcoen a polgármester a szegődi bői- terjedelmében a következő:
ipari osztáiy tiz munkását, akik a hadsereg
— Útszéli betvárnál is közönségesebb
kötelékébe tartoznak, értesítette, hogy a ma- alakok azt az alávaló rágalmat terjesztik rókói alispánnál kell jelentkezniük. A tiz mun- lam, hogy a Galilei Kör egyes tagjai ellen
kás elutazott Szegedről, amig tehát a debre- indított rendőrségi eljárásra én nyújtottam
ceni munkásgyüjtő állomásról nem gondos- segédkezet. Az egvik ilven rágalmazó csirkekodnak a munkások pótlásáról, a bőripari osz- fogót már fülön -fogtam és felelősségre votály nem vállalhat munkát.
nom. A többit ezúton szólítom föl. hogv ne
A bőripari osztály mvmkaszünete igen ér- a hátam mögött aliaskodjanak. hanem forzékenyen s ú j t j a a város közönségét. A bőr- duljanak a Párt ellenőrző bizottságához és
ipari osztályban, mint értesülünk, ez idő sze- ott ismételjék rágalmaikat, hogv eljárhassak
ellenük.
rint körülbelül ötszáz pár cipő van munka
alatt, ezeknek a javítása .most
félbenma\\(dt
A válságot azonban nem intézik el ezek
Nemcsak az a baj tehát, hogy a bőripari osz- a nyilatkozatok, mert amint az első hir közli,
tály nem vállalhat u j munkát, hanem az is, a szociáldemokrata pártvezetőség mindezek
hogy a javitásra átadott cipőket nem készít- ellenére föntartotta lemondását. Minthogy
heti el és igy a tulajdonosoknak várniok kel; érdekes, hegvan vélekednek a lemondásról a
a cipőkre bizonytalan ideig, amig a bőripari szegedi szociáldemokraták, szerdán kérdést
osztály ismét megkezdheti működését, Hogy 1 intéztünk Ábrahám Mátyáshoz, a szociálde-

Nem talpalnak cipőt a bőrIpari osztályban.

fi

mokrata párt szegedi elnökéhez, aki az ügyről a következőket mondta:
— A Népszava mai híreiből kitűnik, hogy
a pártvezetőség lemondását bizonyos rágalmak idézték elő. Valószínű azonban, hogv
nagyobb kavarodás már nem lesz az iigvbőí,
mert amint Budapestről értesültünk, a sztrájkot szerdán mindenütt beszüntették. Most
már rendben folvik minden munka tovább
Budapesten is és nem lehet attól tartani,
hogv a sztrájk a vidéken s igv Szegeden is
knijuljon.
— A kellemetlenséget Budapesten bizonyos fiatal munkások idézték elő. akik szerették volna a pártban a hatalmat magukhoz
ragadni. Hogv ez a manőver nem sikerült,
nem csuda, hiszen fiatal munkásokról van
szó, akik a bizalmat eddigi„ működésükkel
nem szerezhették meg még. És a sorsuk bizonyára el fogia érni őket. amiért ilven csúnya utori próbálkoztak: a biróság előtt kell
majd íelelniök rágalmaikért. A szegedi munkásság véleményem szerint teljes bizalommal
viseltetik az eddigi pártvezetőség iránt. A lemondás ügyével kapcsolatban azonban szerdán este bizalmi értekezletet tart a szegedi
pártvezetőség a munkástanáccsal, hogv az
események közben magunk is állást foglalhassunk. Megállapítottuk, hogv a februári
kongresszusra kit küldjünk ki s miiven irányt
képviseljen majd kiküldöttünk a kongresszuson.
— Ismétlem, most már nem lesznek
ujabb zavarok és az egész riasztóan indult
válság nagyon simán, zökkenés nélkül iog
lefolyni. A munka emiatt sehol sem fog megakadni.
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