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A főídmunkások és kisgazdák i vesszövetkezetek kiküldöttei szóltak 

országos kongresszusa- ] 1 a ©na 
- Elfogadták a Munkástanács földbirtok-

reformját. — 

(Saját tudósítónktól.) A töldbirtokre-iorm 
végre kezd a maga tökéletességében' kibonta-
kozni, Most már van alapja és hátvédje a 
nagyjelentőségű szooiáüs reformnak, ameny-
wyiben Budapesten •csütörtökön a Magyar-
országi Eö'dtniuinikások és Kisgazdák Orszá-
gos Szövetsége országos nagygyűlést tartott, 
amelyen a Munkástanács birtokpolitikái hatá-
rozati javaslatát tárgyalták. A gyűlésen, a 
mely meglehetős zajos volt. elfogadták a 
•Munkástanács ismert javaslatát, ameiv" sze 
rinr magánszemélyek, vagy olyan egyesülés 
sek. társulások, amelynek tagjai .nem maguk 
művelik a földet. 500 üiöld szántónál nagyobb 
területet nem szerezhetnek, ennél nagyobb 
területű föld-birtclk tulajdonukban nem ma-
radhat. Az állam minded nagybi'-Mokdt 200 
üdédig kisajátítfctt. 

A. gyűlésen Nyisztoi György ekiökölt. Is-
mertette az értekezlet célját. A cél — sze-
rinte egy radikális földbirtoikrefcrm, amely 
kizárja a kapitalásztikus rend és termelés 
visszatérését. A szociáldemokrata párt részé-
ről Bokányi Dezső beszélt. Szocialista álla-
mot akarunk létrehozni. - mondotta. — De 
mivel; átmenet vtíre a regi vitás és az uj világ 
között, bükit kell verni közöttük. A szociál-
demokrata párt földjavaslatában van valami 
a régi világból, de igen sok van az újból és 
ez a javaslat arra való. hogv áthidalja á 
multat és a jövőt. 

Rádi Sándor a szakszervezeti tanács ne-
vében üdvözölte az értekezletet. 

Csizmadia Sándor államtitkár mint elő-
adó ismertette a javaslatot. Óva intette az 
értekezletet a szélsőségeskedcstőL Tekintetbe 
kelt venni azt. hogy az órszágmik ct, munkást)-
fáin kivüt más polgárai is vannak és polgárai 
az országnak a birtokosok is. A másik szélső-
ség a magántulajdon feltétlen védelme. Egyik 
szélsőség sem (helyes. Bizonyos átnutnefre, 
fejlődésre van (szükség. Akik a végsőkig a 
magántulajdon mellett küzdenek, csak olajat 
öntenek a tűzre és végeredményében csak a 
köztulajdont segítik elő. Az azonnali köztu-
UtjdoTiha vétel is helytelen. A földreform 
Ügyében főleg Budapesten agitálnak már he-
tek óta elméleti emberek, tanárcík, diákok, a 
kik a köztulajdonbavételt 'követelik, de nem 
kérdezték meg a fötűmivesség véleményét. A 
szociáldemokrata párt részére azonban a föld 
kérdésben elsősorban és kizárólag a föld mí-
vesek véleménye a fontos. 

Rámutatott arra, hogy a szélsőségek irá-
nyában. agitálok, akik ismeretlen emberek, ha 
bajt cikáznak, eltűnnek. A felelős tényezők-
nek azonban helyükön kell maradni és felelős-
ségük tudatában kell -irányitan.iók és kormá-
nyozni ok. A földbirtokosokat nem lehet elker-
getni. A rosszulbánást nem szabad ugyanaz-
zal viszonozni. 

Bokányi ezután felolvasta a Munkásta-
nács 15 pontból álló javaslatát a földosztás-
ról és a progresszív vagyonadóról. A javas-
lat minden ingdtían és ingó vagyadra pMt 
Wssziv kulcsa egyszerű viágyomdót követei, 
ami a legmagasabb fokon 100 percent. Köve-
teli a li itbizományok eltörlését, hogy a ma-
gánszemélyek 500 hold szántónál nagyobb te-
rületet ne szerezhessenek. Az állam minden 
nagybirtokot 200 tho-ldig k.sajátThassom. Föld-
ben részesitendők a földmunkások, fogyasz-
tási szövetkezetek, rokkantak, felnőtt fiúval 
biró hadiözvegyek, tisj^isetők, hadifogságot 
szenvedettek, városi t rakások stb. A javas-
lat ismertetése után tWe-gyes vidéki föl dm i-

a javas-

bezártával. Bokányi Dezső beje-
lentette, hogv a határozati javaslat eltér attól 
a tervezettől, amelyet Buzu Barna miniszter 
dolgozott ki. De a javaslat minimuma a szo-
cialista földműnk ások követeléseinek. Az or-
szágos gyűlés egyhangúlag elfogadta a Mun-
kástámcs javaslatéit, mire Csizmadia Sándor 
államtitkár a gyűlést befejezettnek nyilvá-
nította. 

Leszúrta a szeretője férjét. 
— Gyi lkosság Alsóvároson. — 

(Sajói I udósitánktól.) Csütörtök éjjel Ár-
raij Ferenc rendőrfo-galni-azó teljesített ügye-

letes szolgálatot a -rendőrségen.. Pár perccel 

éjf'ól után a mentők telefonon jelentették, 

hogy Alsóvároson, a Katona-utca 56. szánni 

ház előtt egy halotr. ember fekszik, aki szúrt 

•sebből vérzik. (Miután a mentők halottat nem. 

szállíthatnak, el, a rendőrség' intézkedését 

kérték. .Írva!) Ferenc rendőríogalmazó és dr. 

Berkes Dezső kerületi tiszti orvos kiszálltak 

a helyszínén, alhol mindenekelőtt dr. Berkes 

megvizsgálta a hul lát és konstatálta, hogy a 

hason szúrt seb van, amely a halált — el-

vérzés által okozta. Árviay megállapította, 

hogy a holttest .mellett egy revolver fekszik, 

amelyet valószínűleg azért tettek oda, hogy 

a nyomozó hatóságot' félrevezessék. 

Ar.vay rendőríogalmazó rövid nyomozás 

u tán megállápitptta, hogy az agyonszúrt em-

bert Mészáros Jánosnak hívják. A. hullát Ár-

vay elszájbttatta a városi kÖzkórház hulla-

házába, azután hozzáfogott a gyilkosság kö-

rülanényeinek a megállapitásához. Kihallgatta: 

a meggyilkolt feleségét, aki elmondta, (hogy 

az ura brutális, kötekedő .természetű ember 

volt. aki ál landóan agyonlövéssel fenyegette. 

Az asszony azt állította, hogy 20 esztendős 

leánya. Ábrahám Ferenc napszámos, Brxfó 
Mihály. Sárkány Antall és Sári Sándor föld-

mívesek társaság-ábarn éjfélig együtt voltak -a 

lakásukon, aíhemnan együtt távoztak. Az ut-

cán. nagy meglepetésükre, belebotlottak Mé-

száros holt-testébe, amelyből -patakzott -a vér. 

Árvay jegyzőkönyvbe foglalta a vallomá-

sokat ós pénteken reggel referált dr. Szakáll 
József bűnügyi kapitánynak, aki kiderítette, 

hogy Mészárosaié bizalmas barátságot tartott 

fenn ÍBodó Alihálylyal A.míg a férj a harcté-

ren volt, semmi akadálya ne,in volt barátsá-

guknak. amikor azonban Mészáros hazajött, 

féltek, hogy rájön a viszonyra. Nem hiába 

feltek ettől, mert december 6-án felelősségre 

vonta a férj Bodót, aki azzal válaszolt, hogy 

Mészárost véresre verte. Kiderítette Szakáll 

azt is, hogy csütörtök éjjel B-odó kicsalta Mé-

szárost .-az utcára, ahol szóváltás közben has-

ba szúrta, Olyan váratlanul érte Mészárost a 

támadás, hogy revolverét sem tudta használ-

ni. 

Bodót a rendőrségre vitték, ahol egyelőre 

őrizetben tartják. Bodót mindeddig nem lehe-

tett kihallgatni, mert olyan részeg, hogy vála-

szolni se tud a kérdésekre. Az asszonyt, aki 

fekvő beteg, -a lakásán őrzik. Dr . .Szakáll 

pénteken dé'után kezdte meg a tanuk kihall-

gatását. A házbeli é-s környékbeli tanuk töb-

bé-kevésbé a -már kiderített, tényállást igazol-

ják, azt azonban, hogy Bodó előre megfontolt 

szándékkal követte-e el a gyilkosságot, vagy 

pedig erős felindulásban elkövetett szándé-

kos emberölésről van-e szó, mindeddig nem 

lehetett, megállapítani. 

Szombaton délelőtt hallgatja ki a rend-

Őrség IMészárosnét is, akinek a va 

zonyára világosságot dérit eb-ben 

ben. 

Omása bi-

li kérdés-

A Bácska és a Báná t nem küfdhc* 

megbízottakat a Jugoszláv nemzet-

gyűlésre 

Zágráb, december ÖT. -Sándor szerb trón-

örökös, aki Jugoszláviában a régen* kor-

mányzó szerepét tölti -be, a legközelebbii, na-

pokban deklarációt intéz' Jugoszlávia népei-

hez, amelyben Belgrádot a.z ország fővárosá-

vá emeli és ide h ív ja össze az a-lkotinápyozó 

nemzetgyűlést. A nemzetgyűlés a jövő bét vé-

ge felé lcezdi üléseit és ezen határoznak az 

á l lamforma -fölött. Bácska, Bánát és a szerb 
csapatok által megszállott területek nem kül-
denek a nemzetyy ülésre -megbízottakat. iA 

deklaráció egészen világosan Iki 'fogja mon-

dani, hogy Bácska és Bánát nem jogosak 

önálló képviseletre .mindaddig, amig a béke-

konferencia nem dönt sorsuk felől. 

Az antant bizottságot küld ki 

a határok megá l lap í tására . 

Bécs, -december 27. <A Xcne Züriehe Zei-
tung jelentése szerint- vz angol és francia 
kürniányköi'ökntk ,tz a szándéka, hogy a 
volt osztrák-magyar monarchia toriili utón ke-
iét,kezelt ál lamok közti vitás terüle.tkérdések 
eldöntésére bizottságot küldőnél: ki a hely szí-
nére. Fűnek a bizottságnak az lesz; a feladata, 
hogy ugy állapítsa, meg a. határkérdéseket, 
hogy laláthaló időn belül konfliktus ne me-
rülhessen fel. 

Vierne francia kapitány megálla-

pítja a r ománok túlkapásait . 

Kolozsvár, december 27. Ma megérkezett 
Kolozsvárra a francia összekötő tiszt; Vierne 
francia kapitány, aki azért jött. hogv a fegy-
verszüneti szerződés betartását ellenőrizze. 
Adandó tartózkodási helye Kolozsvár lesz és 
•mint Vyx alezredes helyettese fog Kolozsvá-
rott működni. 

M a délelőtt Vierne kapitány fölkereste 

Apáthy fökormánybiztost, akivel hosszabb 

ideig tárgyalt.- Apáthy elmondotta, hogv a 

megszálló csapatok olyan intézkedéseket fo-

ganatosítanak. amelyek nem felelnek meg a 

fegyverszüneti szerződés azon föltételeinek, 

amelyek szerint Kolozsvárt, mint stratégiai 

pontot szállhatják trieg. A főkormányblzitos 

elsorolta még azokat a tett intézkedéseket,, 

amelyek szintén nem hozhatók összhangba 

a fegyverszüneti szerződés föltételeivel. 

Vierne -kapitány osztotta Apáthy né-

zeteit és kijelentette, hegy a megszálló 

csapatok itteni parancsnokságával érint-

kezésbe fog 'épni és ma este Marosvásár-

helyre utazik, hogv -Neculcea tábornak-

kai érintkezésbe lépjen. 

Vierne kapitány -ma délután hosszabban: 

tárgyalt a íőkormánybiztosság több ügyosz-

tályának elnökével, majd -este Marosvásár-

helyre utazott, ahol csupán egv napot tölt és 

visszatér Kolozsvárra. 

Amerikai csapatok jönnek 

Magyarországba . 

• Genf, december 27. Clemenceau a had-

ügyminisztérium vezetésére Renaudelt. a had-

ügyi bizottság elnökét szemelte ki. Briand-nak 

a kormányba való belépését is valószínűnek 

tartják. Valószínű, hogv a Magyarországon 

levő francia csapatok egy részét is vissza-

hívják és amerikaiakkal heiyőtlesltik. 

fAoskovitz József 
ÉPÜLET-ÜVEGES SZEGED, V ITÉZ-UTCA 21. 

Minden üveges szakmába vágó munkát vállalok. 

cigareftahüvelyek 1ooo dara-
I | rumli) 111 u 11 v|i|i 111 u U ( I M I 1 bonként 10 kor-ért kaphatók 

aMédi Specialité hygienikiisszivarkahüvely főraktárában. Szeged, Jokai-utca II.Telefon 15-20. 


