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Százhúszezer ember tiintete 
gubapesten a választójogért. 

- Hétfőn délután az egesz országban megállott a 
munka. -

(Budapesti tudösitőnk teíeioiijeletitése.) 
Nagyszabású tüntetést rendezett hétfőn dél-
után a főváros és környékének munkássága 
a választójog megvalósítása érdekében. 
Pontban 2 órakor bezárták az üzleteket, a 
villamos forgalom megállott és nem sokára 
a főváros és környékének minden részéből 
özönlöttek zár t sorokban, zászlókkal, fel-
írásokkal és táblákkal a felvonuló munkások 
és munkásnők a Városliget felé. Valamennyi-
kávéházat és vendéglöt is bezár tak . A ren-
dőrség és katonaság készenlétben volt. A 
főbb utvonalakon ka tonák állottak, Hbzzájuk 
csatlakoztak csendőrök és rendőrök. Külö-
nösen az utcakeresztezéseknél volt erős fel-
készültség. 

Négy hatalmas emberfolyam hömpöly-
gött a Városliget felé. Az egyik Erzsébet-
ía iva felől jött, amelyhez csat lakoztak a* 
csepeli lőszergyár munkásai. A t ízezerre 
menő csoport zeneszó mellett vonult fel a 
Városligetbe. A másik csoport Kispest-Szent 
lőrinc felől jött, ezek is csatlakoztak az er -
zsélbetfalvaiaklhoz.. Hasonló Imódon gyüle-
keztek a budai és óbudai gyárak munkásai. 
Ezeknek az átvonulása a Margit-hidon csak-
nem egy órahosszat tartott. A harmadik 
nagy tömeg Újpestről jött. Ez a külső Váei-
uton haladt a Városliget felé. A negyedik 
csoport Soroksár-Cinkota felől jött. A mun-
kások felvonulása a legnagyobb rendben 
történt. Az egyik csoportban egy koporsót 
vittek, ra j ta a következő feiirás: Tisza Ist-
ván. A rendőrség ezt elkobozta. 

A gyűlésen résztvevők száma elérte a 
120.000-t. 

A gyiilés 5 órakor ve t te kezdetét . A 
tömegnek csak egy része fér t be az Ipar-
csarnokba, ezért a csarnok előtti téren t a r -
tot ták a másik gyűlést. Az itt levő óriási 
tömeghez Kunfy ZsigiMnd, Preus Mór és 
Farkas Is tván beszéltek és vázol ták a poli-
tikai helyzetet . Kérték a határozat i javaslat 
elfogadását. , 

Bent az Iparcsarnok épületében Buehin-
ger Manó szólalt fel elsőnek. 

— Tiz hónap alatt — mondotta — két-
s'zer kellett Budapest munkásságának ezen 
a helyen megjelennie, hogy tiltakozó szavát 
felemelje. Hiába igyekezik Weker le azon, 
hogy megegyezéssel , a választójoggal váló 
paktálással ta r tsa továbbra is a hatalmon 
magát . Mindenkinek tisztában kell lenni az-
zal, hogy csak választójogi kabinet jöhet, 
amely beváltja a lemondott kormánynak a 
munkásság előtt január 21-én tett igéretét 
és bevált ja az ismételt királyi akarat nyil-
vánítását is. A választójogot tovább halo-
gatni nem lehet. Lássa végre be Tisza, hogy 
ebbe bele kell nyugodnia és reakciós politi-
kája a mult emlékei közé tartozik. 

A határozati javaslatot Bokányi Dezső 
te r jesz te t te elő. Beszédében kifejtette, hogy 
a választójogot el akar ják sikkasztani. Ki-
rályi szózat igérte meg és most Tisza hívei-
vel akar ja megakadályozni. A király egy-
szer már félretolta a munkapár t uralmát és 
ezzel Ítélkezett a választójog felett. Ennek 
a parlamentnek nincs joga Ítélkezni a vá-
lasztójog felett, me r t nem birja az ország 
többségének bizalmát. A nemzet legnagyobb 
autokratái , mint Károlyi, Apponyi és András-
sy megér te t ték az idők szavát , mégis sokan 
szembe akarnak helyezkedni a néppel. 

Á tömeg ezután viharos lelkesedéssel 
fogadta el a határozati javaslatot. A gyűlés 
fé'ihatkor véget ért. A tömeg a legnagyobb 
rendben oszlott szét. Rendzavarás sehol-
sem történt . Külön gyűlést tar tot tak a villa-
mosok alkalmazottai, akik előtt a szónokok 
szintén a politikai helyzetet ismertet ték. 

Hasonlóan impozáns tüntetéseket jelen-
tenek az ország minden nagyobb vidéki vá-
rosából : Aradról, Győrről, Miskolcról, Pécs-
ről!, Debrecenböl,| Temesvárról, Kassáról, 
Nagyváradról Kolozsvárról, Magyaróvárról, 
Pozsonyból, 

jogkiterjesztési követelt. Szeli Juliska a sze-
gedi munkásnők nevében a munkásnőkhüz 
intézett hatásos beszedeti maid dr. Kállai 
Emil további küzdelemre hívta fői a munká-
sokai a népjogok kiterjesztéseért . Nemes La-
jos, Fischer iN., Gerala Ferenc fölszólalása 
után a népgyűlés jegyzője előterjesztette a 
következő határozat i javasla tot , amelyet a 
népgyűlés nagy' lelkesedéssel . egyhangúlag 
elfogadott: 

— A Szegeden 1918 április 22-én meg-
tartott népgvülés megállapítja, hogv a poli-
tikai szédelgőknek újból sikerült az általános, 
egyenlő és f t k o s választójognak gáncsot 
vetni és annak megvalósítása elé akadályo-
kat gördifeni, dacára annak, hogv számtalan 
kormánynyilatkozat, sőt kétszeres uralkodói 
ígéret azt .minden mást megelőzően meg-
valósitandónak jelentette ki. 

— Szeged munkássága és polgársága 
elvárja mindazoktól a képviselőktől, politi-
kusoktól, akik magukat az általános válasz-
tójog hívének vallották, ihogv a jelenlegi 
kormányválság napjaiban a munkássággal 
és polgársággal karöltve fognak küzdeni 
azért , hogy1 a kormányzással olyan férfiak 
bízassanak meg. akik magukévá teszik az 
összes progresszív pártok által elfogadott 
választójogi törvényjavaslatot . 

— Szeged munkássága és polgársága ki-
mondja. hogy minden olv kormányalakítási 
kísérlet ellen, amelv. az általános választó-
jognak elodázására alakulna s annak kardi-
nális pontjait nem tenné magáévá, a legéle-
sebb és a legelszántabb fegyverekkel kiizd 
s annak érdekében minden rendelkezésére 
álló eszközt 'igénybevesz. 

— Ezúttal csak félnapi munkaszünettel 
demonstrálja azt a végtelen elkeseredést és 
felháborodást, amelye t megcsalatot tsága 
folytán érez és ezáltal akar ja kifejezésre 
juttatni abbeli elhatároz&tt szándékát, hogy 
az általános, egyenlő és titkos választójog 
mielőbbi megvalósítása érdekében semmi ál-
dozattól nem riad vissza s iha az illetékes 
tényezők ebben a vészterhes időkben nem 
számolnak a nép és a polgárság akaratával 
és elszántságával, a következendőkért a fele-
lősség azokat fogja terhelni, akik előbbre-
valónak tartiáik nehánv száz. vagv ezer ag-
rárius önző érdekeit az ország millióinak 
akaratánál s elvakultságukban és dölyjfiükben 
magukat előbbrevalónak tar t ják az ország 
dolgozó népének millióinál. 

— A gvülés megbízza a szegedi szociál-
demokrata pár t végrehajtóbizottságát , hogy 
ezt a határozatát illetékes helyen hozza tu-
domásra é s hogy az általános, egyenlő es 
titkos válosztójog mielőbbi megvalósítása 
érdekében, szükség esetén a legmesszebbmenő 
eszközöktől sem fog visszariadni. 

A népgyűlés minden rendzavarás nél-
kül, példás rendben" ér t véget. Este hét óra-
kor pedig mindenütt megkezdődött a munka. 

hatezer munkás tüntetett Szegeden a választójogért. 
(Saját tudósítónktól) iA szervezet t mun-

kásság hétfőn délután országszerte tünteté-
seiket rendezett a választójogért . A tünteté-
seket, amelvek félnapi munkaszünettel voltak 
egybekötve, a rendőrség mindenütt engedé-
lyezte. Így történt ez Szegeden is, ahol a 
tüntetésekben minden szervezett ipari .ke-
reskedelmi 'és mezőgazdasági munkás, ösz-
szesen mintegy hatezer ember vett részt. 

A munkaszünet délután két órakor kez-
dőidött. Az utcákon megálltak a villamosok, 
a kereskedők becsukták bolt jaikat , a kávé-
házak üvegtábláira felírások kerültek: Éljen 
a választójog! Mindenütt olyan volt az utcák 
képe, mint vasárnapokon. Min tha ünnepelt 
volna a város. 

Három órakor megkezdődött a munka-
sok gyülekezése a Munkásotthon helyiségei-
ben. ahonnan kevéssel fél négy után megin-
dult a z impozáns menet a gvülés színhelyé-
re : a Korzó-mozi nvári helyiségébe. A mun-
kásság zsúfolásig megtöltötte a hatalmas, 
helyiségét , ' amelynek minden egyes székén 

ké t ember szorongott és valósággal össze-
préselve állottak a közlekedési helyeken is. 
Sőt a zenekar helye sem maradt üres... A 
közönség soraiba bepréselve állott a szegedi 
rendőrlegénység teljes számban és megálla-
píthatjuk. ihogv) nagyon buzgón vigyázott a 
rendre, éppen olyan buzgón, mint éljenzett a 
szociáldemokratákkal. A rendőrtisztviselők 
közül megjelentek a népgyűlésen dr. Szatay 
József rendőrfőkapitánnyal dr. Borboía Jenő 
és dr. Dreyer József bünügyi kapitányok. 

A népgyűlést Ábrahám Mátyás, a szo-
ciáldemokraták szegedi elnöke nyitot ta meg. 
A népgyűlés elnökéül javaslatára Fürtös 
Sándort , jegyzőjéül Schnabel Mórt válasz-
tották meg. Első szónok Olejnyik József 
volt, aki a választójogot Követelte a nép szá-
mára . Utána dr. Becsey Károly, mint a sze-
gedi választójogi blokk és függetlenségi Párt 
elnöke tiltakozott t a r ta lmas beszéd.keretében 
az ellen hogv a nép jogait ismét e ls ikkas-
szák. Dr. Balassa Ármin, a következő szónok 
a választójogi blokk programján fölüli nagv 

POLIT IKAI H IBEK . 
- Budapesti tudósítónk telefonjelentése. —> 

(Gróf Károlyi Mihály a békéről.) Vasár-
nap este a függetlenségi és 48-as* párt pár tva-
osorát rendezett, amelyen gróf Károlyi 'Mi-
hály nyilatkozott a bel- és külpolitikai hely-
zetről. Fejtegette a mostani válság okai t és 
kijelentette, hogy a pár t csak olyan kormányt 
támogat, amely a választójogot hozza. Ebben 
a sivár korban — mondotta — megnyugtató-
kig liat, hogy van egy igazi békebarát: a ki-
rály. Oda kell törekednünk, hogy megteremt-
sük a pacifizmns a lapján felépített nemzeti és 
demokratikus államot. 

Hadikölcsönöket 
és egyéb értékpapírokat 
kulnnsan vesz, elad és 

megelőlegez a 

mm\ ÍÍŰ8S HilEbBÍHK R-T. 
Köicsey-utca 11 . szám. 


