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A textilmunkások szakszervezete 4 3 órás
ultimátumot nyujf át U/immer* Fülöpnek.
—

A textilmunkások a Munkástanács nevében cselekedhetnek.

J

^ (Saját
tiulótsitónktói.)
A Szegedi Kenerfonógyár R.-T. munkásai több kívánságot
alítottak tel a gyár igazgatóságával szemben,
a többek közt haszonrészesedést kértek a
gyár jövedelméből Kívánságaikat — különösen az utóbbit — Wirnmer Fülöp vezérigazgató elutasította. A vezérigazgató elutasító
határozata nagy elkeseredést keltett a munkások között. Ehhez járult a z is, hogy 'Szombaton, a bérfizetésnél, különböző levonásokat —
késés miatt stb. — eszközölt a vezetőség.
A kenderfonógyár munkásai sérelmeikről
jelentést tettek a textilmunkások szakszervezetének. amely vasárnap délután tartott ülésén tárgyalta az ügyet és ugy határozott, hogv

kedden délután a munkások trásbu foglalt
kívánságait átadják Wimmer Fülöp vezérigazgatónak. akitől elvárják, hogy
azokdt
48 óra alatt teljesiti.
A gyűlésen, amelyet) többen

Wittunernek

—

a gyár éléről való azonnali eltávolítását

kö-

vetelték,
ugy döntöttek, hogv határozatukat
jóváhagyás céljából a Munákstanáes elé terjesztik.
A Munkástanács már hétfőn este foglalkozott a textilmunkások sziaikszlervüzetének
bejelentésével és egyhangúlag
állást foglalt a

szakszervezet

határozata

meihvt.

Azt is elhatározta a Munkástanács, hogy

felhatalmazza a textilmunkások
szakszervezetét arra, Ihogy az ö nevükben cselekedjenek abban az esetben,'ha a IS órás ultimátum eredménytelen
maradva.
Helyesnek találta a Munkástanács a szak
szervezetnek azt a bejelentését is, hogv

jogaikat szükség esetén a legvégső
zökkel
megvédik.

eszkö-

A munkások memorandumát kedden délután négy órakor ad,iák át Winimer Fülöpnek.

A vasárnapi pártgyoiések.
— A szociáldemokraták szervezkedése. — A Károlyi-párt gyütése.
(Suját tudósít ónktól.) lA gyűlések módi'ölött szaporodnak. Különösen vasárnaponként
a zsúfolásig telt kávéházaknak egy-egy a szta - l a körül Is mintha párt-összejöveteleket tartanának. A jövőről1 elmélkednek, az Vsthetőséigeket latolgatják: szoeiálista kormány következik-e, jön-e a. .kommiiu? Gsak írz udvarlók, kártyások és egyéb játékosok néni tőreidnek a politikával.
JXe .hát még a gyüléstermek! Bennük zaj o s csak mostanában az élet! A legtöbbje fűtetlen, de mindegyiknek forró a levegője, részint a sokaságtól, részint a pártózga Írnak tó!.
Vasárnap vagy egy tucat' gyűlés volt a városban s ha gyors irási. föl jegyzések kel: minden, elhangzott szóról kellene tudósítást adni. kötetekké dagadnának az újságok, pontosabbak voltak a szociáldemokrata párt és a
•Károlyi-párt szervezését szolgáló összejövetelek. A nemzetgyűlés választásaira ktszübtsk
a párták i.s bár nem lőhet tudni, hogy a kormányválság és egyéb nehézségek miatt mikor lesznek a, választások, erős m á r i s a kapaeiitálás, az érvekkel való fegyverkezés. A *a*>ciáldeniokratá párt négy helyen is tartott nagyolt!) értekezletet vasárnap. Ezek köziil három — szakszervezeti gyűlés volt. Sorrendben elsőnek a

Városi alkalmazottak
Országos
Sző vétségének
Szegedi
Csoportja
gyűlt össze a városháza dísztermében, délután
2 órakor. A gyűlés színezetének az az érdekessége, hogy igazi szociáldemokrata egyesülésben találkoztak l»enne kicsi és nagyobbrangn tisztviselők, árvaszéki elnöktől az utkapaTÓig. Pedig a városnál éppen nem kisebbek a vá
1 asztalak a hivatalnoki rangsorok között, mint
az állaimnál. De ennél feltűnőbb, hogy a városi tisztviselőknek és alkalmazottaknak ilyen
tekintélyes -zámát sikerült meghódítania a
tizoeíáldemokrata jnártnak.
Fenyő L a j o s .mérnök elnökölt és megnyitó beszédében a szervezkedés sy.űkségt'sségérőü szólt. Bejelentette, hogy <i szegedi
hivatalnokot:
egyesülete
megszűnt,
tag;iai
valamennyien
betéptek rt szegedi
szakszervezeti

csoportba,
amely vagyonát is átvette.
Az egyesület volt tisztviselőinek a fölmentvényt Herbích Lajos olőterjesztése után
megadták. Gracza J á n o s szakszervezeti titkár
elmondta azokat az igazságtalanságokat, a
melyeiket' a hivatalnokoknak és alkalmazottaknak szervezet liijján tűrniük kellett. A szociáldemokrata szervezet erőt fog adni a városi alkalmazottaknak is. Már eddig
1110
tagja van a szakszervezetnek,
tehát a városi
tisztviselők
túlnyomó
része tartozik
hozzá.
(Taps, éljenzés.) -'Rövid idő alatt sikerült ez
a szervezkedés és mér is olyan eredményeket
értek el, amilyenekről azelőtt^ álmodni sem
lehetett. ('Éljenzés.)
Ezután Schiff Rezső, budapesti központi
kiküldött löszéit arról, hogy a közigazgatási
tisztviselők milyen nyomorúságos helyzetben
voltak addig,
sünig nem szervezkedtek a
munkássággáI együttesen.
Egy indítványra, határozottá emelte ezután a gyűlés, hogy mindazokra
a
városi
tiszt viselőkre
és alkalmazottakra,
akik
nem
lepnek be a szakszervezetbe.
— kivéve a vezető hivatalnokokat
kimondják
a
társadalmi
bojkottot.
Végül IVallisch Kálmán figyelmeztette a
jelenvoltakat, hogy a taggyűlésekre eljárni
minden szociáldemokratának kötelessége.

A kelvárosi szociáldémokrata-párt
a Rostnann-féle vendéglőben tartott gyűlést
d. ti. 3-kosr. A mostani alkohol tilalmi ülőben
ennek a vidám helyiségnek nagyon komoly
a képe. Már talán si.z emléke is elszállt a régi
„Boh«i-"nak, amint rég elillant a helyiségből
a pilisem sör illata. A személyzet nem rohan
az adag virstli szaftban-nal.
CkBa áll a kis
négyszögletes teremi ajtajába hallgatóságnak.
A hallgatóság nem nagy, de azért válogatott, mert mutatóul egy-két milliomos is helyet. foglal benne.
I>r. Kállai
Emil elnök beszédét nagy figyelemmel hallgatta a közönség.
— Ne az itt összegyűltek számából ítéljék meg, mondotta, a belvárosi szociáldemokrata párt erejét. A kerület 4 alkerületre osz-

lik s a nisisik három alkerületben, de ebben
is. napról-napra növekszik a tagok szauna.
Beszélt síz aktuális politikai helyzetről.
— Mi szociáldemokraták, mondotta t'ejtejgetés'i'i ^oián
állunk a kommunistákhoz, ínint si. iKilaárssíghoz. \V g-•>
célunk
ne-kmi-K is ;l koioiiuiiiistsi. állam. Alt esa-k a
11tegvst 1 ositá.s i(Iőpontjának tnegvalasztásá ban
térünk el egymástól. Mi nem most, azonnal
akarjuk a magántulajdon
kominunizáhísát,
mert tekintettel vagyunk a külpolitikai helyzetre ós az ország belső helyzetérc. Az antanthatalmak kapitalista hatalmak és ellenségei
a konianunizm usnak.
Az or-zág területét
megszállva tartják. Már most ha ilyen körülmények között vállalná a kormányt ;i szociáldemokrata párt és végső céljait a hatalom,
teljes birtokálwio meg akarná valósítani, veszedelmet zúdíthatna az országra. 11a a végső célok megvahísijásánsik szándékától iMiüar
7ÍT ,-i i<o\llJiinnistai<kal kellene ÍIH-L1 iitkiiy.il ie.
"arnr^íeHíg^szniten szoeu'lístak. A pobrárság§sn s/émnen a szöciáldt'iinokrSna álláspont az.
uo«y oroszaikat nem alkalmazhat a kommuTTísT^nr etlen
-r- A szociáildeunokrata párt tehát nagy
felel ősséget vállalna, ha korimínyt foglalna.
Utána Boronka
beszélt a szervezkedés
szükségességeiről.

A köztisztviselők
a. törvényszéki palota esküdt széki termében
gyűltek össze igen nagy számmal. Az állami
közigazgatás minden ága iképviselve
volt..
Sok nőtisztviselő, tanítónő i> helyet foglalt. ÍI
tágas teremben.
Az ülést. 1 Fatlisch Kálmán nyitotta meg.
Ürömének adott kifejezést, hogy si köztisztviselők olyan rövid idő. alatt s olyan tekintélyes számmál csatlakoztak a szociáldemokrat a párthoz a saját érdekük helyes tölisiverésé vei. Meg kell alapítani a közalkalmazottak
hetlyi csoportját. Ajánlotta, hogy elnökké dr.
Bródy Mihály tanárt, jegyzővé Jánossy
Lajos pos! a tisztet, válasszák meg.
A gyűlés éljenzéssi'l járult elvhez az indítványhoz. Dr. Bródy Mihály megki'wzönto
megválasztását. Elmondotta, hogy a köztisztviselők, csak a >szoeiálde,taokráciától várhatj á k helyzetűik gyökeres megjavítását. Sokan
még mindig aggodalmaskodnak talán, hogy
a párthoz csatlakozzanak, de erre si mimi ok
sínes, amióta elveit, mindenki szabadon vallh a t j a már s amióta megtört az .a. hatalmaskodás, amely a. köztisztviselőket politikai véleményük szabadnyilvánitásábstn
elnyomta.
H a gazdasági törekvésükkel, szervezkedésükkel a. tisztviselők a szoeiálisták mellé állottak. akkor magát(VI értedődik. hogy politikailag is hozzájuk kell csatlakozni. (Éljenzés.)
Jánossy
Lajos
adatokkal
igazolta,
hogy a munkásság, amely régebben szeavezkedett, mennyivel jobb helyzetl>en vau a tisztviselőknél. Példákat sorolt föl. Beszélt a -zegedi köztisztviselők 170 holdas földbérletéről,
amelynek csak a felügyeletéért kértek 70000
koronát s amelyért most is :!.").IKH)
koronát
kell majd! fizetni. Melyik vezérálh'tsbsui lévő
köztisztviselőnek van annyi jövedelme, uiint
lesz majd si kertgazdassíg felügyelőjének?
Göncz Mihály budapesti
kiküldött foglalkozott ezután a tisztviselők auyngi helyzetével. amely még mindig igen s-ülyos. Csak a
munkássággal való
"egyesülés, a szociális
szervezkedés j u t t a t h a t j a őket a munkájukat
és hivatásuikat. megillető helyzetbe.
Többek hosszasabb felszólalása után kimondották, hogy a Köz.a Ika^nazottak Országos
Szövetségének szegeti csoportját megalakít-

Szivarkahüvelyek, képeslevelezőlapok, levélpapírok
a l e g j o b b minőségben, a l e g n a g y o b b választékban é s a l e g o l c s ó b b leszállított á r a k mel ett

a „Médi Speciaiité" higiénikus szívarkahüvely főraktárában
Szeged, Jókai-utca II. szám.
•••
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Viszontelárosítófc részére a

legolcsóbb bevásárlás, torrá*.

