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ket anásképpea. szólítani. Még pedig két okból. 

Először azt hiszem, hogy ami idehozta önö-

ket. az érdeklődésük a szociáldemokrata esz-

mék iránt. Másodszor biztos vagyok benne, 

hogy ezek az eszmék olyan jók, szépek és üd-

vösek. liogy azonnal szolgálatukba ál lnak, 

.mihelyt meghal l ják őket. H a t héttel ezélőtt 

gyorsan, rohanó tempóban zajlott le az er-ed-

inényeiben is, lefolyásában is egyaránt impo-

nálóan gyönyörű magyar forradalom. A 

múlt ta l és intézményeivel szembeszálló forra-

dalmi akarat izzó levegőben ÁS tettrekész nép, 

hangulatban összetörte a trónt és elkergette 

annak támaszait. A szédületesen hatalmas 

•r.'.'dmények azonban még nem jelentik a ma-

gyarországi szociáldemokrata párt végső cél-

jainak az elérését. Kétségkívül nagy lépés a 

mi céljaink felé az, hogy megváltozott az ál? 

koíjnány formája , hogy a királyságból nép-

ik (• /társaság lett Magyarország. 

Mi a szocializmus? Minden marxi, las-

súiéi, engeisi és h'béii megál lapításnál job; 

ban érezzük és tudjuk a szociálizmusnak azt 

a • nyegét, tartalmát, törekvését, és célját, 

hogv emberibb tegyen az. ember élete. Embe-

ri m boldogabb, A boldogulással együttes 

h 1 dogság világtörténelmi pályafutása szoro-

san és elvál:1 sztli:'.t atla u ál össze van kapcsol-

a szociáldemokrácia világtörténelmi pá-

lyafutásával és ezért a szociáldemokrácia tél-. 

.!-•- győzelmével együtt lesz igazán boldog 

egész émberiség. Pártunk legelső kötele?-

-rt'.ge a most mind nagyobb tömegekben hoz-

•zank csatlakozó proletárságot öntudatra éb-

reszteni és .harcképessé tenni. A kapitalista 

termelési rendszernek szocialista termelési 

rendszerré való 'átalakítása, a. munkásosztály 

röljSzahaditása) osztályharcos politikai és gaz-

dásági szervezkedésünk s küzdelmünk azt 

szolgálják, hogv az embereket egyenlő jó-

n k k á tegyük fi ji. vallási s nemi különbség-

gé való tekintet nélkül, 

A magyarországi szociáldemokrata párt 

un ár a múltban is a legelkeseredettebb bar-

in'. folytatta, egy-egy programpontj án ak a 

•keresztülviteléért. -Keresztül lehet és keresztül 

' djuk vinni -pártunk programját ma már , a 

tóikor a -politikai szabadságjogoknak régóta 

• "Iküíözött birtokában vagyunk. A dolgozó 
munkásság érdekében- tneg valósíthatók a mo-

m szocializmus összes programpontjai, a 

i/Jkor a -sajtószabadságnak, az egyesülési és 

gyülekezési szabadságnak, hatalmas és oly 

sokáig hiányzó. eszközeivel rendelkezünk. 

Erezzük á t egymással való munkálkodásunk-

.n-ak, -egynnásórt való dolgozásunknak, -az em-

beri összetartozásnak mindent átfogó gondo-

latát! Hajszá lnyira sem térve el útirányunk-

tól, önzetlen odaadással, lelkes önfeláldozás-

sal. erős -akarattal és megacélozott erélyes-

seggel küzdjünk kitartóan és fáradhatat lanul 

•<: szociáldemokrácia katalmas eszméiért! És 

siv, uj társadalmi rendért, az n.i gazdasági 

'ondért harcolva, a •'nemzetközi -szolidaritás 

eszméjéhez való törhetetlen hűségünkkel ki-

áltsuk át barátságéi és ellenséges or-szágok 

határain á t mihdeia munkástest vérünkhöz a 

kommunista kiá l tvány örökemlékezetü sza-

vait: Vi lág prob/iárjai, egyesüljetek! 

Élvezetes -előadását figyelemmel hallgat-

ták. majd zajosan megtapsolták. 

A következő számban résztvett a teljes 

színtársulat, ámely Kerner Jenő vezénylete 

alnii es zajo>/tetszés m e l l e t t kétszer egyimás-

ntáu e.luékelfe a marseillaiset. Majd Szegő 
Endre elszavalta a Hazát lan bitangok cimü 

p.ro1 tárkölüunényt, Domokos Ferenc pedig 

egy mü-dalt énekelt, Mindkét szám élénk tet-

szés' arat/fit. Végül Bracco Róbert egyfelvo-

násosát d Don Pietro Caruso került színre 

r.lsy Kntfliiával, Baráti Józseffel és Majtémtii 
Tjászlóvál a vezető szerepekben. A darab ér-

dekelte /a közönséget, amelynek tetszett a 

í- /. iJKv-ZOlv szereplési1 is. 

"mindenes alkalraá-
zottnak főzni tudó, 
egyedül álté nő meg-

áltar-Hodás szarinti bér mellett felfogadtatik. Hadiöz-
veg 'előnyben • részesül. Személyes jelentkezés 

Mérei-utca 7. sz. földszint I sz. alatt. 

Fi szegedi vasutasok belépiek_a szociáldemokrata . ... — " p M b a 

— Megalakították a siegedi csoportot — 

tndósitőnlkól.) A szegedi üzlet-ve-
zetőség területén levő vasutasok, valamint a 
Szegeden székelő (magyarországi Központi 
Leszámoló fiivá ta összes alkalmazottai va-
sárnap. délután 2 órakor a városháza közgyű-
lési termében -nagv alakuló gyűlést tartottak. 
Az. alakuló gyűlésen, amelyen közel 2000 vas-
utas vett részt, megalakították a Magyaror-
szági Vasutasok Szövetségének helyi csoport-
ját. A helyi csoport megalakulásával a sze-
ge-d-i vasutasok az uj szövetség keretében be-
léptek a szaeitodemokrata pártba. A .szegedi 
helyi csoport megalakulását élénk szervezke-
dési mozgalmak előzték meg, amelyek mind 
azt bizonyít, iák, hogy a vasutasok élni akar-
nak azzal a jogukkal, amelyet a szabad szer-
vezkedési, gyülekezés! és szólásszabadság 
biztosit számukra. Ettől eddig, valamint a szo-
ciális egyesületekbe va'ó belépéstől, el voltak 
zárva. Igy érthető, hogv az évtizedekre visz-
szanyuló anyagi és részben erkölcsi sérel-
meikre a szociáldemokrata -párt' keretébon 
akarnak védelmet lelni. 

A vasárnapi nagygyűlés élénk és zajos 
v.bt. Különösen az -elnöki állás betöltés-e kö-
rül -vált izzóvá a vasutasok hangulata. Végre 
azonban elcsöndesült az 'izgalom és az elnök 
választás egyhangú lett. 

Az ülést Boros leszámolóhivatali ellenőr 
mint köreinek nyitotta meg. A vasutasok szo-
morú múlt ját -ecsetelte, amelynek még az em-
léket is el ke l törölni a jobb jövő megalapozá-
sú va'. Tömörülésre, megértésre kérte a vas-
utasokat. Schneider budapesti kiküldött ismer-
tette ezután a . Magyar Vasutas küzdelmét a 
magyarországi vasutasok tömörítése körül, va 
la-mint a magyarországi szocialistákét, amely 
47 év óta tart és amely -most üli diadalmas 
győzelmét. A vasutasokat eddig csak azért 
igyekeztek sok egyesületbe szétszórni — 
mondta h gy erőtlenek-legyének. Ez volt a 
régi -uralcm legfőbb célja. A forradalom azon-
ban a vasutasokat is öntudatra ébresztette.' 
Figyelmezteti a szegedi vasutasokat, hogv a 
vá'asztás-ok körül - az egyéni törekvések, tör-
tetések eltörpülnek a párt és egyesület érde-
kei mellett és akit nem a,.legteljesebb önzet-
lenség vezet, aki tehetség dolgában gyenge,, 
selejtes, az a vezetőségben ugv sem foglalihat 
helyet csak ideig-óráig, A többség határozatá-
nak alá kell vetnie magát minden . nek. Kéri, 

ogy legyenek az uj tagok hűséges tagjai a 
szövetségnek, a szociáldemokrata pártnak és 
ha ez megesz , akkor a régi baj-ck, a uvomo-r 
el fog tűnni és a vasutasok boldogok lesznek, 
megelégedettek, amit rég megérdemeltek és 
klkiizdhettek volna, ha a szervezett munkás-
sággal együtt 'működnek. 

Csáby Sándor tiltakozni kiváin a jelölések 
ellen, amennyiben szerinte a jelöléseknél Sze-
ged-állomás személyzetét kategóriánkint nem 

vették figyelembe, A jelölőbizottságba őket 
nem hívták -meg. Csáby kijelentése nyomán 
óriási vihar (tört ki. A fülsiketítő zsivajban 
alig lehetett szót érteni. A korelnök végre 
csendet teremtett. Csáby -ezután a Szeged-ál-
lomás személyzete nevében kéri a választás 
elhalasztását. Erre isimét kitört a vihar. A 
többség a szavazás elrendelését követelte. 
Kiss a szeged-rókusi (mű-helyi alkalmazottak 
ilevében kijelentette, hogy Csáby állítása nem 
fedi a -valóságot, mivel a jelölő ülésen a Sze-
ged-állomásiak, is részt vettek. Vermes Ödön , 
a Szeged-állomás főnöke is megnyugtatta a 
jelenlevőket, -hogy a Szeged hármas ál lomás 
összes személyzetének érdekei képviselve 
voltak és -hogy ő maga 'is részt vett a tanács-
kozásokon. Gajzágótól származik - mon-
dotta - • a szociáldemokrata pártba való tö-
mörülés eszméje, azonban Olejnyik József 
elnökjelölt érdemei előtt neki is meg kell ha-
jolnia. Olejnyik kipróbált, edzett, erős harcosa: 
a pártnak, köztiszteletben örvendő tagja a 
vasutastársa-daIámnak jéfc igy I betielenthdti, 
hegy Gajzágó -visszalép minden jelöléstől-. 

Hatalmas éljenzés fogadta- Vermes sza-
vait, mire Gajzágó kért -szót. ízig-vérig szo-
eiálistána-k ismeri magát. Tiz évi baráti érzés 
fűzi Olejnyikhez. Ismeri, mint kiváló gerinces 
szocialistát és igy örc-mmel -mond le a jelölt-
ségről. A további választások már egészen 
simán folytak le. Áz ideiglenes választás -ered-
ménye a következő lett; 

Elnök: Olejnyik József, alelnök: Kovács 
József, pénztáros: Kiss Mihály, másodpénz-
táros: Kiss Gyula, titkár Ábrahám Márton, 
jegyző Giüis Károly, vezetőségi tagok: Tóth 
Mihály, Pósa József, Donáth László, Eischer 
János, Enyedi Etel. Ellenőrző bizottság: Szé-
kely Mór . Tuaszig Ármin. Szomcdi István, 
Szirovicza István, Bányai Árpád. Pőtvezető-
ség: Kazy Ferenc. Gárgyán József. Bajza Pál , 
Apró István. Cseh Pá!. 

A választás után Olejnyik József nagy-
hatású beszédben vázolta azokat a -kötelessé-
geket, amelyeket a szociáldemokrata párt kö-
vetel a vasutasoktól és azokat az előnyöket, 
amelyeket ezzel szemben nyu-jt. A nagv tet-
széssel fogadott beszéd után Schneider buda-
pesti kiküldött intézett lelkes beszédet a meg-
választottakhoz, munkára buzdítva őket. Be-
jelentette, hegy a Máv. alkalmazottak fizetés-
rendezésén serényen dolgoznak 'és hogy a 
nyugdíjasok ügye is a legközelebb rendezést 
nyer. Áz ülést Olejnyik elnök azzal zárta be, 
hogy a vasutasokat munkára buzdította, mi-
után az ország jelenlegi szomorú helyzete a 
vasutasoktól fokozott kötelességteljesitést kö-
vetel. 

Itt emlitjü-k meg, hogy a régi Országos 

Vasutas Szövetség vasárnap délelőtt Bu-da-

S il / . i % 
' í ' •1' '• % í-•'; . ' -V; 

Rózsa Mihály és neje fájdalommal megtört szivvel jelentik, hogy 
a legjobb anya, anyós, nagyanya és dédanya 

életének87 évében hosszas betegség után e hó 16-án jobblétre szenderült. 
Drága halottunk hűlt tetemét e hó 18-án szerdán delelőtt fél 11 

órakor Iskola-utca 20. szám alól (Hungária bérház) helyezzük örök 
nyugalomra. 

Béke lengjen porai felett! 

Rózsa Mihály fia, Rózsa Mihályné szül. Sfern Irma menye, Reitzer Adolf veje, 
Reltzer Erzsike, dr. Rózsa Andor, Rózsa Ida ferj. Rósa Ernőné, Rósa 

Ernő unokái, Rósa László dédunokája. 


