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flyolcszáz szegedi vasutas akar belépni a szociál-
demokrata pártba, 

— A Vasutas Szindikátus kikiildö.fei Szegeden. — 
A szegedi üzletvezetőség táviratot ka-

pott Horúnszky forgalmi (igazgató aláírásá-
val, hogy a Vasutas Sindíkátus és a Magyar 
Vasutas kiküldöttei szerdán Szegedre ért 
keznek, hogy a szegedi vasaita'solkat a 'szin-
dikátus működéséről, céljairól tájékoztassák. 
A szegedi üzletvezetőség nyomban intéz-
kedett is és a szegedi vasutasok szerdán dél-
után hat órakor a Tisza szálló nagytermé-
ben jötték össze mi.nitegy nyolcszázán. A 
szindikátus részérő! Budapestről1. Erdélyi 
Gyula főélienőr, Kerekes Mihály a Vonatkí-
sérők Országos Segély Egylete és Pondot 
Antal a Vonatkísérőik Otthona kiküldöttjei 
jelientclk meg. Az ülést Motusz János főellen-
őr, nyitotta meg, üdvözölte a szindikátus 
tagjait és felkérte őket, hogy ismertessék a 
szindikátus eddigi működését. Kerekes Mi-
hály elmondotta, hogy a forradalom kitörése 
előtt három nappal mint alakult meg a meg-
levő 13 országos vasutas szervezet vezető-
ségéből a szindikátus, amelyhez csatlakozott 
a Magyar Vasutas munkások. szociális egye-
sülete. A forradalom napja alatt a Nemzeti 
Tanács elismerte a szindikátust, mint az or-
szág vasutasainak irányító hatalmi tényező-
íjét. A forradalmi napokban a Szindikátus áll 
őrt és intézkedik a vasutak forgalmának biz-
tonsága és a személyzet érdekeinek megvé-
dése kerül. Javaslatot tett a vajsut biztosi tó 
csapiatok szervezésére, befolyt az uj elnök ki-
nevezésébe, a gyors segély megszavazásába 
és kiutalásába, a munkaidő megállapításba. 
A végeken lakó menekülő vasutasok segé-
lyezésére pedig nagy gyűjtő akciót vezetett 
és segélyezi mindazokat, akik arra rászorul-
tak. A jóléti bizottságok átszervezését, veze-
tését keresztülvitte és igy a vasutasok jobb 
élelmezését biztositotta. Rilküzdötte még a 
szindikátus a vasutasok szabad gyülekezési 
és politikai jogaiinaik érvényesülését és a fize-
tésrendezés kérdését a legrövidebb idő alatt 
tető alá hozatja. Mindezekkel szemben arra 
kéri a miniszter nevében az összes vasutaso-
kat, hogy a háború, a forradalom alatt kettő-
zött fegyeletmtméli, kitartással és kötelesség-' 
teljesítéssel végezzék munkájukat Ahhoz 
pedig, hogy a vasutasság minden jogos óha-
ját kiküzdhessék. nincs más mód. minthogy 

az osztályhar'e alalpjára helyezked-
jenek és ecé.bót lépjenek be a szo-
ciáldemokrata pártba., 

amely párttal már tárgyalások folynak, oly 
irányban azonban, hogy a vasutásság a 
sztrájkokban csak akkor vehet részt, ha azt 
az ország elsőrendű érdekei követelik meg 
vagy az összvasutasság érdeke. 

Erdélyi Gyula főellenőr rámutatott arra, 
hogy a Szindikátusnak köszönhető az ellen-
forradalom elfojtása, miivel Szabadka felőli 
két vonat osztrák katonát akartak fel vezé-
nyelni Budapestre a forradalom letörésére. 
Ezt a Szindikátus megtudta és a vonatot 
\isSzaforditkiHa KiskörÜsről Szúbddkára. 
A Magyar Központi ' SzállitáSvezetőséget a 
miagyár .hadügyminiszter a Szindikátus ta-
nácsára állította föl. A magyar vasutas mun-
kásságot a legteljesebb elismerés illeti meg 
a forradalom alatti nagy szolgálataiért és 
ezért most az összes vasutasok kezet ke l 
hogy fogjanak a Magyiar Vasutassal. Dol-
gozni kell minden vasutasnak, meri ha a vas-j 
utak nem teljesítik a legnagyobb pontosság-
gal: kötelességüket, ügy az uj Magyarország 
éhezni fog és minden gyümölcse a forrada-
lomnak megdőlhet, összetartásra hívja fel 
a vasutasokat. 

Pöndör Antalinak egy kérése volt az egy-
be gy ülteikhez, az. hogy szívvel-lélekkel tart -

Az asszonyfaló 
Péntektől vasárnapig 

az Urániában. 

sanak ki a szocializmus mellett, mert sajnos 
azt tapasztalta, hogy a vasutasok mindig a 
mindenkori kormányok politikája után iga-
zodtak. Már pedig a szocialistáknak élni, 
halni kell! az elveikért. 

Pönídör szavait izgalmas viták és közbe-
szólások tették zajossá ugy, hogy a gyűlés, 
mintegy tiz percig az ellentvélemények za-
jába fűit: Motusz és Erdélyi főellenőrök vég-
re lecsillapították a tömeget. Olejnyiik szem-
röhányóliag emlékezett meg arról, hogy a 
forradalom előtt négy hónappal, miikor a 
munkásság a kormány ellen rendezte a 
(sztrájkot, a vasutasság nem támogatta azt, 
miért féltek a,z üldöztetésektől, pedig nem-
csak ákkor kell az eszméket birdetnli. ami-
kor az üldözésföl nem kell félni. Ha a vasuta-
sok a munkássággal együtt harcoltak volna, 
siclk százezer magyar életét menthettük vol-
na meg. 

A szervezett munkások köréből Fiisdher 
támadta a szindikátust, amit Erdélyi és Ke-
rekes mint méltatlant utasították vissza. 
Andreovics és Móra felszólalásai után Mo-
tusz elnök azzal zárta be a zajos ülést, hogy 
a vasutasok meglevő egyesületei bizonyára 
meglelik azt az utat, amely a magyar vas-
utasokat egy táborba fogja összehozni a sa-
ját javukra és az ország boldogulására. 

LEGÚJABB. 
HÁGA: Megbízható helyről jelén tik, 

hogy a császár egyenlőre Amrongenben ma-

rad. 

BERLIN: Anglia eddig busz hadihajót 

és ötven torpedórombolót nevezett meg, a 

melyet november 18-án délutáh öt óráig el 

kell indiitani semleges kikötőkbe, illetőleg a 

szövetségesek (kikötőjébe. 

BERLIN: Jólértesült helyről közlik, 

'hogy ,ma délután, több amerikai repülőgép 

szállt le Kölnben. 

AMSTERDAM:" Az Echó de Paris jelen-

tése szerint a francia főhadiszállást tiz na-

pon bélül Metzbe helyezik át. 

Genf, november 13. A londoni Standard 

zürichi tudósátója jelenti lapjának, hogy a 

szocialista mozgalom Felső Olaszországbari 
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rohamosan terjed. A városokban erősen agi-

tálnak a munkás- és katonatanács felállítása 

mellett. Milánóban és Tutimban óriási köztár-

sasági zavargások voltak. Turinban 'kihirdet-

ték az ostromállapotot. A legközelebbi napok 

Olaszországban is nagy átalakulást hoznak. 

Repüüőiiik propagatidaufjd 
Budapest, november 13. *A Politikai Hír-

adó jelenti: Repülőink tegnap az ország 

egész teriiestéről megnyugtató jelentéseket 

hoztak. A repülök propaganda-cédulákkal 

árasztották el a megbízhatatlan vidékeiket. 

Egyik gépiink egy tiszthelyettes vezetékével 

pénzküldeményt vitt Budapestről Dévára, az 

ottani Nemzeti Tanácsnak. Légi rendőri be-

avatkozásra nem volt szükség. Aradi repülö-

postánk minden baj nélkül megérkezett. 

Lipót frajor herceg és csapatai 
csatíakozt h a mun tás- és katona-

tanácshoz 
Berlin, november 13. A miuMkás- és ka-

tonatanács jelenti: Lipót bajor herceg,,a ke-

•eti hadsereg parancsnoka csapataival együtt 

'alávetette magát a munkás és katonatanács-

nak. 

A német népkormány tagjai 
• Berlin, november 13. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Az uj kormány a következőiképen os,z 

totta meg tagjai között a munkát: Ebért bel-

ügy és hadügy, Haase külügy és gyarmat-

ügyek, Scheidcmann pénzügy, Dittmann le-

szerelés, közlekedés, jogszolgáltatás és köz-

egészségügy. Landsberg sajtóügy, hírszolgá-

lat, művészet és irodaiam. Borth szociálpoli-

tikai ügyek. 

TELEFor* Igazgató: 1 TELEFONJ 

11-85. VAS SÁNDOR 1 1 11-85. 

Csütörtökön 

E s i i m i a s 
nagy dráma 4 felvonásban. 

vígjáték 3 felvonásban 

4 4 4 
4 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor 

Rendes helyárak. 

% 

L , 


