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j e g e d e n is követelik a reakciós tisztek eltávolítását. 
Katonagyülés a városházán. - A kerületi parancsnok a tisztekhez. -
, Sajtit mdósilónktöl.) A magyar hadsereg 

szerveinek kiküldötte.; január 3-ári a 
•iád '£T> miniszter parancsára Budapesten gyű 

-ártottak, amelyei! ezeket a megbizotla-
hadsereg _uj. demokratikus szorve/.eté-

... >k;atáe ki. Ezen a gyűlésen a hadiigviiii.-
iiix'íes'e-u klviil dr. Pogány József. a katona-
tanácsuk kormánybiztosa is felszólalt és éles 
.kriak.it mondott azok Emui a tisztek fölött, 
ük;' iiern feltétlen, hívei az uj rendszernek. 

\ megjelent tisztek köziil többeii íelszó-
.. ,.A és hevesen kiikeltek a hadsereg u.i rend-
.„. űdönösen a katonatanácsok és a bizalmi-

:éi-.-'e.ndszcr elleti. Ezek a felszólalások, ter-
iviozereseu. nagy megütközést keltettek, ugv 
:írr\ ira. hogv a tisztek viselkedésének Szegc-

i< visszhangja támadt, 
szociáldemokrata párt vezetősége szer 

dar. délután öt órára a városháza (közgyűlési 
,cr-;'iéheir k atomi gyűlést hívott össze és a 

[-gv.-lésen egyhangúlag magáévá tette a párt-
v-jt.trőség javaslatát. ame'iy szerint azok a 
vegedi tisztek, akik a budapesti gyűlésen 
resztvettek, a hadsereg kőtelekéből nyomban 

ocsátandók. 
A karcruigyiilésröl a Dél mag \<arország 

n-, 'ikatársa a következőket jelenti: 
Wallisch Kálmán, a szociáldemokrata 

párt tttaára megnyitja az értekezletet, és rá-
író.tatva a Budapesten történt eseményekre, 
art a javaslatot terjeszti elő, hogy azokat a 
riszteket, akik, a régi, átkos rendszer vissza<-
áÜÜását 'kálvánták és a 'bizalmiférfiak megke-
rülésével állást foglaltak. nyomban szereltes-
sék le. Amennyiben — monidta Wallisch — a 
rsotíkar- többil tagjai .szolidaritást vállalnak 
ezeKkel a tisztekkel.^gy távozzon, a helyéről 
a:- egész tisztikar. 'Mi is lehetünk tisztek, ha 
kok! Javaslata konkrét' formában az, hogv a 
hookniíérfiak küldöttsége keresse fej cs üt őr-
éé délelőtt a (kerületi paraHcsnokái-és-kérje 
é -vnekli tiszteknek az eltávolítását.-Arneny-
i^/iiben a kerületi parancsnok nem teljesíti ké-
•e'miiket, -délután két órakor lismét Wést tar-
tanak és határoznak a további teendők íö-

Walliscli tomboló tapssal és él.ieuzéssel 
íogad;. tt beszéde urán Czérna József a to-
vábbszolgáló altisztek nevében szólalt fel. Tá-
•nmgatásukat biztosítja, de szeretné, lia tény-
leg csak a reakciós tisztek ellen járnának eh 
fém pedig esetleg azok ellen is. akik együtt 
éleznek vetik. 

Dvojcsáli Sándornak az a véleménye, 
hogy erélyesen e! kell tárni ebben az ügyben 
es ha csütörtökön délelőtt nem kapnak meg-
nyugtató választ, akkor .délután -négv órakor, 
•t'Múljon ki az egész helyőrség a kenheti pa-
rancsnok hivatala ee . és most már nyomaté-
kosait ismételje ;meg kívánságát. 

Kiss Dezső kéri Wallischot, adjon íei vi-
lágosítást arról, mit akarnak a kommunisrák 

mit akarnak a szooiálisták-
Wallisch Kálmán erre egyelőre csak pár 

szóban kivan ref'ektálni. Elmondta, hogy a 
kommunizmus és szocializmus •tulajdonképpen 
egy, hiszen a végcél is egy. Rámutat arra, 

nogy az. amit az utóbbi napokban néhány 
rendbontó miivel t. nem kommün izmus 5s ezek 
nem is kommunisták, hanem a zavarosban ha-
lászni akaró, ielelőtlen emberek. Ellenzi Dvtuj-
csak indítványát, -mert elhamarkodottnak tar,t 
ja. Szerinte. a felvonulásra csak akkor lesz 
szükség, ha véglegesen elutasító választ kap-
nak. 

üzsváry Józsefnek uggálva; vannak, 
mert azt hiszi, hogv vannak a tisztek között 
olyantk is, akik velük tartanak. Konkrét ada-
tai vannak arra vonatkozólag, hogv ilyen 
tisztek is vannak ezek közt. ezeket pedig tiem 
szabad bántani. 

Wallisch Kálmán reflektál Ozsváry fel-
szólalására és kijelenti, hogv a párt vezetőség 
és a bizalmifárfiak megvizsgálják az ügyet és 
a legnagyobb igazsággal fognak határozni. 
Ok is igazságot akarnak és ha van. ezok között 
a tisztek között, aki velük érez és mellettük 
van. Ugy ezekre nem vonatkozik aha íároza t . 

Horváth János: A tisztikar csak azért 
szocialista, rnerr többségbern vagyunk! Együk 
sem kell -nekünk 1 

A felszólalások elhangzása után Wallisch 
Kálmán javaslatát az érrekez'et tagi aj uagy 
lelesedéssel, egyhangulag-elfogaöták. 

Szerdán délelőtt a budapesti események 
hatása ialatr Soós Károly -kerületi paranes-i 
nők a következő érdekes parancsot intézte 
risztjeihez: 

Ázott események, -melyük f. hó 3-án -Bu-
dapesten az ország minden részéből össze-
gyűlt tényleges tisztekkel a hadügyminiszter 
nr és a katonai -tanácsok kormánybiztosának 
jelenlétében, tartott megbeszélésen lejátszód-
tak. nézetem szerint alkalmasak.és egyesek-
ál tal valószínűleg fel is használtatnak arra, 
hogy a -tényleges tisztikar iránt ugy a legény-
ségnél, mint á közvéleményben lassanként 
visszatért) lázaimat veszélyeztessék. Ennek el-
lensúlyozására szükségesnek tartom nzdn -né-
zetemnek kifejezést adni, melyet az esemé-

-nyekkel szemben, azt hiszem, ti parancsnoksá-
gom alatt álló tépyleges tisztek mün-d egyike 
•kivétel nélkül oszt. Mi mindnyájan azon ál-
lásponton vagyunk, hogv a magyar hadsereg 
nem lehet sem egyik, sem másik politikai párt, 
eszköze, hanem csakis a magyar népköztár-
saság kormányának minden köriil menyek aöÉl 
engedelmeskedő, megbízható és fegyelmezett 
szerve. Mi. valamennyien — eskünkhöz híven 
— teljes őszinteséggel a forradalom által ki-
vívott állásponton vagyunk! Ezért teljes meg-
g.vőződésse!, az tiev és a tényleges tisztikar 
saját érdekében, még látszatát is kerülni ki-
várunk. mintha köztünk olyan, az u.i korszel-
lemmel ellenkező nézetek volnának, melyek 
az állami rend lassankénti megszilárdítását, 
veszélyeztetnék és az országot oly felfordu-
lásba kergetnék, mely a magyar á'-lam fenn-
állására isi végzetes lehetne. Nekünk csak 
egy érdekünk és egy ideális, hazafias oéj-unk 
van: az ni, fegyelmezett, önálló magyar had-
sereg megteremtése!. Soós tábornok. 

Egy 5zegedre menekült szemtanú a salgótarjáni 
véres napokról. 

(Saját tudósítónktól.) A salgótarjáni 
kommunista zendülés még a mostani forrongó 
és eseményekben lázasan lüktető időben is a 
szenzáció erejével hatott. Az ország közvé-
leménye a véres",napok hajtása alatt áll és a 
kormány komoly elliatarozásokra készül a la-
vhucsizeriien romboló indutatóöréselkkel 
szemben. Ma már — állítólag — rend van 
SHigdtiarjámbam de a lakosság, amelynek 
fcgnagyiobh rúísze elmenekittt az aTia-rchia 
színterévé váft. városból, még neiii 'tért visz-. 

A menekültek köziii egynehányan Sze-

gedre érkeztók, hogy — ''mindenüktől kifoszt-
va —rokonaiknál, várják be, amíg feldúlt ott-
honukba viBőzáhithatnak. A Szegeden itartoz-
kodó menrekü'ttek Iközötit vau Singer Gyula 
salgóteirjánti kereskedő is. akii mint a polgár-
őrség tagja, közvetlen 'tairtuja volt az esemé-
nyeknek. Singér iái következőköt mondotta el 
a Délmagyarország nuírakatánsá'nak a kam-
imiralsíte zendülésirő!: 

— Karácsony napján és újévkor kommai-

izgató beszédet tartott . Oroszországban —- h 
mondotta a többi közt — k ö r t é k ' a burzsoá ' 
ziá-t. lerombolták a' kunyhókat ós proletárt^ .J 
laknak a burzsoázia. palotáiban. NéRünk is l é y 
ke'.l tehát rombolnánk rndndeitt. hogy a réfd -
rendszer romjain építsük fefl az -uj világren-
det. A Ijommuittsta izgatások felgyújtották 9 
szenvedélyeket, a munkások hangulata egyre 
izzóbb lett. Meg lehetett állapítani, hogy a 
polgárőrség é s neiiizeiönség — ha a zavar-
gások kitörnek — nem lesz képes a rendet 
fen tartani és a közbiztonságot megvédelmez-
n i Pénteken délután tehát megalakult a Mun-
kástanács, ameily aniaigára vállalta a rend fen-
fartását a polgárőrség, és nemzetőrség támo-
gatásával. 

— - Pénteken az esti órákban a Munkás-
tanács karhatalmi kirendeltsége megkezdte a 
szolgálatot, de már az első alkatommal ösz-
szeittközésre kerüli a sor a bábyamtfrrkásűk-
kal, illetőleg a kommunistákkal. A csőcselék, 
amelynek egy része betört egv korcsmába, 
ott leitta .magát és ellenszegült *a karlurtalonv 
n'aik. A karhatalom íegyverét basaná'ta. Az 
első összeütközésnek tiudom ásom szerit tt a 
kommunisták részéről / halott és 3 súlyos se-
besült áldozata volt. A itömeg az utcai hwrc 
hírére a városháza elé tódult és követette a 
polgárőrség, nemzetőrség és csendőrség le-
fegyverzését. EHenkező esetben — mondot-
ták — negyed óra mültva dinamittőt levegőbe 
röpítik u várost. Á városházán álknnásözókar-' 

veréitt egy láda h 
iwk. Este 8 ^ 9 óna közt a f e í f e g y y e r z r t t ^ 
meg kettő kivételével az összied feleteket ki-
fosztotta. Á rolíókar^dftnamittal trobbantóttákl, 
fel. A fosztogatás köziben állandóan lővSf-

'dötzték, kézábombákat haj í tot tak,az wteána. • 
hog>- a lakosság' eUenszegülését ímegalcadá-
lyözzáik és a> népet megfélemlítsék. A foszto-
gatók az üzleteikből benyíló lakásokba betör-
lek. a buitorokat kocsikra rakták. a lakókat 
kikergették. Aki etíenállmi akant. klcvéssek fe- h 
nyegették. Arnit neni Awtfbefk^dt darabokra 
lék. Az iizlefek berendezéseit kihajigálták az 
uifcára. 

— Éjjel 12 órakor egy vonat volt indu-
lóban Budapestre. A kommunisták és a hoz-
zájuk szegődött csőcselék behatíft a vasúti ^ 
koűsükba. lefoglalta az összes podgvászokat 
és kijelentették, hogv minden közvagyon. Az 
ifPpok pénzét eítezedbék azzal, bogi' ingyen 
utaahattidk Budai>estre. Szombaton délelőtt 
4—S5G0 (menekülő szorongott a vasúti állomá-
son, akik követették a különvonatok elindítá-
sát, mert a kommunisták fenyegetően hirdet- ' 
ték. iiogv rabolni, gyújtogatni fognak, maid 
levegőbe röpítik az egész várost. -Ekkor már 
a zendülők nagy része részeg volt. ment fel-
törtek egy nagy szeszraktárt, ahonnan pálin-
k á t rumot és (mindenféle szeszt vittek ki la-
vórban. vedrekben és edényekben. -Nemcsak. 
a felnőttek részegedtek le. hanem a gyerekek 
ÍS. Ezeknek az eseményeknek, a hatása alatt 
a menekülök vonatát e&indntották. En délelőtt 
11 órakor a negyedik vonattal utaztam el. 
Pásztó körűt találkoztunk az első katouaesa-
patokkal. amelyeket Hatvanból indítottak ut- -
nak Salgótarjánba. Hatvanban találkoztunk az 
utánunk érkező menekültekkel Ss. akik hírül 
hozták, hogv a katonaság őszeütközött a nép-
pel. . , 

— Vonatunk, amely szombaton déleloöfe 
I I órakor mdutt ek Salgótarjánból, vasáratap 
reggel 8 ónakor. iteliát,-teljes 21 ó r a alatt ér-
kezett Budapestre. Éhesen, dideregve érkez-
tiink meg. de örülve ajmak. hogy legalább a z ; 
étetihdíei megmeRtbettiÜc. 

Német-Ausztriában 
a nemzetggülési 

Bécs, január 8. (A 
dósitójáiól.) A z á l l a m 
h o g y végleg febnoár Ü6-ára 
mányozó nemzetgyniléb 
0 • •' f . d / 

" 


