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Megalakult a szocialisták eíső kerületének pártszervezete. 
A szcnáhlVinohrnín-párl vasárnap dél-' 

,'í órakor gyiiléM tartott fi városházán s 
unra lak i tolla a lel városi szociáUsta párt-
w>:-v!V.ctel. Szabó Jó'/srt pártelnök .javalla-
tára dr. Kállai Emilt elnöknek. Av' hoHó* 
JimÓI jegyzőnek váhi^ztntták. Kálin} Emil dr. 
„i'-cáUiK'/tatását megköszönve a következő 
Sn's/Ak'l niondolla: Elvi átkaim! Ennek az or-
szágunk tái>a;lal.mi é- gn/dusá.-ri remije niá-
.váí-iio'napra épugy ttom változtatható meg, 
•uti1 a szociálist u köztársaságot. sem valósit-
uu' ; 'K meg máról-lndnapra, dacára pártnnk 

.hn'e'mas táborához csatlakozó proletnrtöme-
.-_>•« való megerősödésünknek, Ezeknek ön-
i.italra cljrcxfeóvcl ás liaici készségével esu-

..isic. csatlakozásukat őrt ük cl. azonban, csakis 
a -Jete* szocialista iskolázottsággal és a -szo-

.t-iáústa meggyőződés tudományos igazságával 
hbct pár tprogramunk végső céljait elérnünk, 
r.a •~zi a szocialista iskolázottságot és meg-
gyóződé^t a proletariátus mindent lebíró 
őr iével visszük diadalra politikai, gazdasá-

ós társadalmi élclünkbcn egyaránt. Ke-ser-
•-<•• és hosszú elnyomás és kizsákjnányolás 
•1 cn kezdjük meg. régóta érezhetően hiányzó 
eszközökkel .az építésnek ma hihetetlenül 

'n-ebéz munká já t : a választási, gyülekezési, 
-egyesülési és sajtójognak fegyvereivel nem 
véres, ,hanem alkotmányos csatában igvek-

...sziiíik érvényre .juttatni szociá'deniokrata esz-
méinket. (Magyarországnak erejétől megfosz-
tott, vérét vesztett népe .meg maradt erejének 

^negfeszilésével kell, hogy gyárakban, miihe-
lynkben, irodákban. ['egyelmezeiten, üntm.la-
i'iSiUi. egymással és egymásért r/olgozzrh, 
mert az állami élet lehetőségének ez az egyet-
lenegy módja s erre az állami életre nélkii-
]éz(ljctet]enal szükségünk van már csak azért 
•is. hogy megvalósíthassuk a szocialista köz-
társaságok 

WaU-isch Kálmán ismertette most vfivi-
-den a pár t p rogramjá t és azt fejtegette—hogy 
amiért fontos a. kerületenkénti .szervezkedés, 
lazámba kell venni a párt, cröi-fcHftogy azt gaz-
•ífosagosan 'beoszthassák. Ma már huszezernH 
V;bb tagja van. a szegedi .szoeiál doniokrat« 
ipárinak s a pá r t túlsúlya bizonyos: ele. tovább 
ís terjeszkedni kell. Azonban még sokan nem 
ismerték föl hovatartozásukat m >félnek -a. 

-esatlakozAstól. Ezeket kell fölvilágosítaná, 
(megnyerni és .szervezni,. A belváros megszer-
vozését azért hagyta 'utoljára a párt, mert ez 

— legnehezebb. I t t ugyanis sok a kereskedő, 

meg-
meg-

kercskedelmi alkalmazott, tisztviselő Ás olyan 
lakos, akik kemény gallért, vasalt nadrágot, 
a nők kalapoi és divatos ruhát hordanak. 
Ezek azt ti iszik, hogy ők nem proletárok. Az 
otthoni nyomorúságot, szűk. nedves és rosz-
sv.nl bútorozott lakást é> hiányos táplálko-
zást rejtegetik és az utcán jó módot muto-
entnak. Nincs igazuk. A szociáldemokrata 
pártban a helyük, mert nekünk az a. célunk, 
hogy ne csak külsőleg,, de belsőleg is 
szervezzük mindenkinek a tisztességes 
élhetés feltételeit. / 

Iialitz (ívula.* a budapesti kiküldött a há-
ború nagy terűéiről beszélt, amelyekéi az 
uralkodó önkény miatt kell viselni. Az öt év 
cíőtl elhangzott ..Jól meggondoltam, jól meg-^ 
Fontoltam'' föMiivásra, elment a nép a vágó-
in d ia ; ..Szeged népe, hazám büszkesége" nem 
volt hajlandó a háborút ellenző szociálde-
mokrata pártba lépni. Ezt meg kell tenni 
most. A háború roppant költségeit a nagy-
tőke nyakába kell varrni, ami uem sikerül-
het. ha a polgárok lesznek töhlrségl-on a tör-
vénvhozó testületi>on. 

Végül Jócsák Kálmán. Gsongrádmegye 
kormánybiztosa szólalt föl s a földreformról 
beszélt. Azt az elvet, mondotta, hogy azé a 
föld. aki megmunkálja, még nem Ifeliet a ma-
ga teljességében megvalósítani, mert a nép 
meg nincs rá kellőképpen előkészít ve. Át-
menet kell, mert különben véres polgáréftbo-
í'ura vezethetne a uépszándók. AHi felelősek 
vagyunk a közállapotokért és nem engedünk 
fölfordulást. 

.Az elnök ezután a jelenvoltak egyhangú 
helyeslése mellett megalakultnak .jelentette k i 
az I. keriieti pártszervezetet s megválasztot-
ták a tizenöt tagú vezetőséget. 

Vasárnap a környékben is erősen agitált 
a párt. Algyőn Berényi Árpád és Vértes iSáu-
dor kiküldöttek jelenlétében zászlóbontó ülést 
tartottak. Köszkén -ördög István és-Ber-ényi 
Árpád, iSzatyanazon János és Békö Jé-

in.eg a helyi pártszervezetet Dorozsmán Bu-
rurrka és Ábrahám kiküldötteken kivül Jó-
csáJi Kálmán es on g rád megyei kormánybiztos 
tartott nagyhatású bevszédet. 

Szegeden vasárnap e.ste a közalkalmazot-
tak a Kass-szálloda nagytermében jöttek ösz-
sze szervezkedésre, de Budapestről a kikül-
dött nem érkezett meg és igy az ujabb gyű-
lést január 12-ére halasztották. 

M O Z I . 
* \ z é let örvénye, finom, művészi értékű 

-társadalmi és szerelmi dráma, amelynek fősze-
repében Egede Nissen, a bájos, kitűnő film-
primadpnna nagyszerű szerepet játszik. Ezen 
műsor keretében lesz még vetítve a Furfangos 
szerelem,' kacagtató vígjáték is, szerdán és 
csütörtökön az . Urániában. * 

száUItási és/fuvarozási vállalat . 
Szeged, KárolyPirtca?. sz. a. — Telefon 15—63. 
Bntorszállitást, hxvarö'zást ^helyben és vidékre 

legolcsóbb órban'vólla!. 

R O G E P mechanikai 
műhelyemet saját vezetésem mellettüjbol. 
megkezdtem. Mindennemű Írógépek ja-
vítását és évi jókarban tartás át jutányo-
sán elvállalom. Sikerült legjobb minőségű 
írógép • szallagot.. beszereznem. 
•< Telefoprendelést azonnal, jzállítom. 
K E L E M E N 

Szegedi Tábla. Tarvényszék ő 'jáPésbíróságok 
írógép műszerésze: , Kéroíyi-utca4. szám. 

. Telefon 1322. szám. ~ / 

Gizella-tér. + ~ Telefon 606. 

Szerdán, csütörtökön és-pénteken 
január 8, 9 és 10-én 

A pénz 
detektivdráma 4 feTvönásJ^an. 

000 5 

irdefők figyelmébe* / 
Nyomdánk, a munkásokkal kötött 

egyezmény értelmében reggel fél 8 órá-
tól délután fél 2-ig van üzemben. Délután 
szünetel a nyomdai munka. Felkérjük, 
tehát a közönségei, hogy a hirdetések 
szövegét legkésőbb déli fél 12-óráig 
szíveskedjék kiadóhivatalunkba {Kárász-
utca 9. /. emelet) juttatni, a később 
hozott hirdetések megjelentetését kény-
telenek lennénk egy nappal elhalasztani. 

;vigjáték. * H-

Természeti félvételek. 

Élőadások fél 5, 6 és j g 8 órakor. 

— Előfizetőinkhez. Felkérjük előfizetőinket, 
hogy n kéahcsités körül fölmerülő minden .pa-
naszt szíveskedjenek haladéktalanul közölni 
velünk. A kiadóhivatalnak a jövől»en foko-
zott gondja lesz ar ra , hogy a Délmagyaror-
azúyot a lehelő legpontosabban kézbesítsék. 
Adminisztrációnkat ennek érdekéhen teljesed 
átszerveztük. De természetesen a ípnnaszt or-
vosolni. a múlasztást pótolni és a jövőben 
megelőzni csak akkor vagyunk képelek, ha 
azokat közlik velünk. 

— A Nemzeti Tanács üdvözölte a fran-
cia parancsnokot. A szegedi Nemzeti Tanács 
legutóbbi ülésén elihatározta. hogj ' aözegetleÉ 
megszálló francia csapatok parancsnokát, 
Bolbet ezredest Ás csapatait üdvözli és annak 
a reményének ad kifejezést, hogy a nagy 
francia köztársaság csapatai Szegeden is csak 
a belbéke biztosítására, a hozandó liékehatár 
rozatok keresztülvitelére és a káros szenyo-
dólyek fékem tar tására létesítik fegyvereik 
ural mát. A Kemzeti Tanács ifrancia nyelvű 
át i ratát hétfőn kézbesítették Bolbet ezredesnek, 
aki azt személyesen vette á t . Az át i ra t aposz-
trofál ja a f ranc ia katonákat, m i n t a , v i 
yj^ágkaltMsa^jéa - . í v i h ^ j U f f M I l ^ ^ ^ d ^ 
eMh arcosait, hi vatkozik-tarra, Jiögy a magy j 
ság sohasem volt a f rancia nemzet ellenségé 
ás csupán.a német imperialista oktroj kéay- , 
szeritetto bele a világháborúiba. A Nemzeti 
Tanács annak a reménységének ad kifejezést 
az át iratban, ihogy a francia csapatok Szö-
ged város társadalmi és gazdasági étetát, a 
mely négy ée fél esztendős Iháborn követ-
keztében az elvérzés állapotában van, nagy-
lelkű és igazságos kímélettel fogja kezelni 
és hogy rövidesen megismerve viszonyainkat 
és gondolkozásunkat, jóérzésű barátainkká, 
válnak. 

— A kormánybiztos és a polgármester 
résztvesz a földblrtökreform tárgyalásán. 
Dr. Dettre János kormánybiztos és dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester hétfőn délután Buda-
pestre utaztak, hogy a földbirtokreform-förvény 
előkészítő tárgyalásaín^jeíen legyenek. A tár-
gyaláson szóbakerül a kormánybiztos már is-
mertetett memoranduma is, amelyben leszögezi 
azt a tényt, hogy Szeged városa mindenkor 
szociális alapon kezelte földjeit A város tudva-
levőleg .már régebben hosszabb lejárs'u kis-
bérleteket adott ki. Ezen . az alapon kéri a kor-
mánybiztosa kormányt, hegy a városi földeket 
vonják ki a -földbirtokrefonn rendelkezése! 

Wá .. . . r 
alól. " r . 

— .Bolbet ezredes-nz.. 
megszüntetését kivánja. • Ismeretesf.hogy a 
szérbek Szőre^piegMáHésa utóa m ^ t i i t o t t á k 

gedre. Kz a liialom nemádfe^a yárószínüfeg 
enyh ütni ijög; xaert a S?e|®-
deu levő francia csa^tÖk^parajpesiKtka azzal 
a kérelemmel fordul tcaí b ^ ^ á n i haderő 

m n l 

k m-
praiícánókához, hogy 
tatbt, .meiit á i j e ^ n ^ o : 

meg ézt a | ü > 

relémnek %«z az 

t éT jé s i t ^ t Áogja óredxhéi^óznL f 'yf' ) 


