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fi Szegedi szocialisták tüntetése a bolsevizmus ellen. 
l'ÍSüifdt tikiősit őnktől.) Közöltük, hogv a 

szegedi szociáldemokrata párt legutóbb tar-
tott gyűlésén nagv tüntetést határozott el a 
bolsevizmus ellen. A demonstrációt, amelyei 
előreláthatóan igen nagy. tömeg fog résztven-
ni. vasárnap délután tartják meg. A fölvonu-
lások sorrendiéről a szociáldemokrata párt 
vezetősége ezeket közli: 

A vasárnapi tüntetés a következőképpen 
fog lefolyni. Dékttán 2 órakor a kávéházak, 
cukrászdák, vendéglők stb. bezárulnak és az 
ott foglakoztatott munkások és munkásnők 
kivonulnak a legrövidebb uton a városháza 
elé. 

I. Az alsóvárosiak fél 2 órakor gyülekez-
nek a Pálfyuteában levő Kopp-féle vendéglő-
ben. ahonnét az árkászókkal együtt a Boldog-
asszony-sugárut, Zrínyi-, Kelemen-utcán át 
fölvonulnak a Széchenyi-térre. 

II. A móravárosiak gyülekezése a Ko-
lozsvári-téren délután fél 2 órakor, onnét föl-
vonulás a Szivárvány-u.. Petőfi Sándor-sugár-
ut. Dugonics-tér, Kárász-utcán át a Széche-
nyi-tér re. 

III. Rókusiak gyülekezése a Kossuth La-
jos-sugáruti Csaba-vendéglő előtt fél 2 óra-
kor; onnét fölvonulás a Kossuth Lájos-sugár-
uton át a Széchenyi-térre. 

IV. A magyar honvédgyalogezred gyüle-
kezése 2 órakor a Mars-téri laktanyában; on-

nét fölvonulás a Korona-utca, Kigyó-utca. 
Klauzál-tér, Kárász-utcán át a városháza elé. 

V. A Csongrádj-sugárutvonal környéke, 
gyülekezés tél 2 órakor a Brüsszeli-körut és 
Csuka-utca sarkán levő Wagner-féle vendég-
lő előtt, ahonnan fölvonulás a Fodor-utcán át 
a Széchenyitérre. 

VI. Felsővárosiak gyülekezése tél 2 óra-
kor a Debrecen-utcában levő Csányi-iéle ven-
déglőben. ahonnét fölvomtlás a Vásárhelvj-
sügáruton át. Szt. OyŐrgy-u., Battyányi-tt., 
'Vörösmarti-utcán át a Széchenyi-térre. 

VII. Nőmunkások gyülekezés 2 órakor a 
Munkás-Otthonban, onnét fölvonulás a Ke-
lemen-utcán át a Széchenyi-térre. 

A Széchenyi-téren nagv népgyűlés; elő-
adó Budapestről jön. 

A népgyűlés után föl vonulás: Király-u., 
Tisza Lajos-körut, Petőfi-u., Vörösmarti-u., 
Kelemen-utcán át a Munkás-Otthon elé, ahon-
nan mindenki haza megy. 

Felszólítunk ezúton is mindenkit, minden 
öntudatos és céltudatos elvtársat, hogy e tün-
tetésen vegye ki részét, hogy a rendbontók-
kedvét elvegyük örökre. 

Éljen az összetartás! 
Éljen a pártegység! 
Le a rendbontókkal. 

A szegedi szociáldemokm&d párt 
vezetősége. 

Az egyetemi itjuság és a széke&y Nemzeti Tanács 
küldöttsége Coo!idge-nél. 

— Tüntetés az o r s ág területi integritása mellett. — 
Budapest, január 18. (A Délmagyaror-

szág tudósi lójától.) A budapesti rgyeteani if-
júság ma hazafias tüntetést rendezett az ame-
rikai bizottság- vezetője, Coolidge tanár •'lőtt 
az ország; területi épsége érdekében. Az egye-
temi ifjúsághoz csatlakoztak a területi épség 
védelmére alakult ligának, valamint a székely 
nemzeti tanácsnak tagjai is. Az amerikai bi-
zottság vezetője titkára és Zerkovitz Kmi 1 
kormánybiztos társaságában fogadta őket. Az 
egyetemi ifjúság kérését Antal István, az 
egyetemi körelnök tolmácsolta. A magyar if-
júság kérését jöttünk előterjeszteni — mon-
dotta — amely megfelel az önök nagy elnö-
kének, Wilson intenciójának. Eljöttünk, hogy 
mogm ondjuk, Shogy ragaszkodunk 1000 esz-
tendős jogainkhoz. A magyar ifjúság nem 
nyugszik bele, hogy jogainkat Wilson nemes 
intenciói ellenére megsértsék ellenségeink. A 
rövid beszédet Slontcuk Salamon amerikai 
születésű orvostanhallgató angolul tolmáesol-

i f jak küldöttségét és minthogy politikai je-
lentőségű nyilatkozatot nem tehetett, csupán 
jóakaratáról biztosította a szónokot és meg-
köszönte a diákok megjelenését. 

Időközben az amerikai bizottság lakosz-
tálya előtt a Duna-parton az egybegyűlt if jak 
lelkesen tüntettek Wilson és Coolidge mel-
leit. Hallani kívánták Coolidge tanárt, mire 
ez megjelent a szálló erkélyén és néhány angol 
szóban mondott köszönetet a magyar ifjúság 
lelkes tüntetéseért. Ezek nevében újból Antal 
István üdvözölte az amerikaiakat, majd a tö-
meg háromszoros hipp-hipp-burrá! kiáltás-
ban tört ki. A diákok Wilson lelkes éljenzése 
közben oszlottak szét. 

Budapest, január 18. (A Délmagyaror-
szág tudósítójától.) Az egyetemei ifjúság után 
a székely nemzeti tanács tag ja i jelentek meg 
Coolidge tanárnál. A tanács tagjai az ameri-
kai misszió figyelmét a székelység különleges 

i érdekeire hívták fel. Az amerikai tanár a 
ta. Coolidge látható jóakarattal fogadta az l küldöttséget, igen szívélyesen fogadta. 

Kolozsvár és Xoiozsmegye román impérium alatt. 
Román prefektust neveztek ki. — A m a g y a r tisztviselők rrsegta 

gadták a hivatali eskü letételét. — 

Kolozsvár, január 18, (A Délmagyaror•> 
azág tudósítójától.) A nagyszebeni romám kor-
mányzó tanács Kolozsvár város és Kolozs-
megye prefektusává dr. Bor útin Hál intőt ne-
vette ki. Pomtiu ma délelőtt megjelent a vá-
ros közgyűlési tejmében és az ott összegyűlt 
közigazgatási tisztviselőket felhívta, Ibogy te-
gyék le a hivatali esküt. 'Kijelentette, hogy 
kénynzert nem alkalmaz, de aki az eskü lete-
vését megtagadja, azt édlásáról lemondottnak 
tekinti. 

HaJler Gusztáv polgármester tiltakozott 
az átvétel ellen, kijelentette, hogy a nagysze-
beni román kormányzó tanács jogosultságát 
nem ismeri el. A fegyverszüneti szerződés ér-
telmében a közigazgatásnak a magyar ható-
ságot kezében kell maradnia. Vallási meggyő-
ződése is tiltja, hogy amig a magyar kormány 
fel nem oldja, uj esküt tegyen. Megtagadja 

az eskü letételét azért is. mert Kolozsvár hová 
tar tozan dósága felől a békekonferencia fog 
dönteni. Haller tiltakozásához az összes tiszt-
viselők csattal;óztak és megtagadták az eskü 
letételét. 

Porutin figyelmeztette a tisztviselőket, 
hogy amíg a hivatalt tőlük át nem veszi, tar-
tózkodjanak hivatalukban. A román prefek-
tus holnap veszi át hivatalát és a magyar 
tisztviselőket román tiszt viselőkkel fogja ki-
cserélni. , 

Budapest, január 18. (A Délmagyarofszág 
tudósítójától.) A Politikai Híradó jelenti: A 
hadügyminisztérium a pozsonyi kerületi pa-
rancsnokságtól azt az értesítést kapta, hogy 
ÍÍ pozsonyi antantcsapatok parancsnoka ugy 
határozott, hogy a Pozsony kerületi parancs-
nokság fentarthatja összeköttetését a többi 
magyar katonai hatóságokkal, azonban elren-

delte, hogv minden iratot, melj a parancs-
noksághoz érkezik.' vagy onnan kimegy, cen-
zúrának kell alávetni. A hadügyminisztérium 
ez ellen az eljárás ellen bejelentette tiltako-
zását a fegyverszüneti bizottságnál. 

Budapest, január JS. <A Délmagyaror 
izéig tudósítójától.) A Politikai Híradó jelenti: 
Székelt/udvarhelyről jelentik; Január 15-én 
megjelent Székely udvarhelyen a kormány-
biztosnál egy osztrák-magyar uniformist vi-
selő őrnagy azzal, hogy ő a nagyszebeni ro-
mán kormányzótanács megbízásából átveszi 
az imperiumot egész Udvarhely megye és Szé-
keli/udvarhely város területére. Ezután el-
ment a megyei hivatalokba és követelte, hogy 
a tisztviselők tegyék le az esküt a román ki-
rálynak és a román kormánynak. Az eskü le-
tételét, a kormánybiztos és valamennyi tiszt-
viselő megtagadta, mire e hó 16-án J53 tiszt-
viselőt letartóztattak és a 17-ére virradó éj-
szakéin el-hn reol Iái;. 

Kolozsvár, január IS. (A Délmagyaror-
szág tudósítójától.) A románok vérszemet 
kapva attól, hogv Erdélv több vármegyéjé-
ben már korábban átvették az imperiumot, 
nw Koldzi'Vár városában és Kdlozsvdrmegyé-
ben akarták átvenni az utamat. A városi és 
vármegyei tisztviselők azonban megtagadták 
az eskií letételét és hivataluk átadását. Er-
délyben egyébként eddig a következő ti KJ 
gyékben vették át a románok az imperiumot: 
Álsófehér, Fogards, Hunyad, Kis- és Nagy 
küküllö, Tirda-Aranyos, Beszterce, Mards-
torda és Szeben vármegyékben, 

StbL.i " . . . . . . , • — 
Visszaélés hadianyagok 

beraktározásával . 

— Ujabb ellenforradalmi m'kgalom. 

Budapest, január 18. (A Délmugyarország 
tudósítójától.) Még december 31-én megje-
lent a hadügyminisztériumban egy magát Lo-
vasi Károly századosnak nevező egyén és 'be-
jelentette, hogy ő egy kirakodási osztagot 
akar szervezni, amely az egyes pályaudvaro-
kon megérkező hadianyagok kirakodását, fu-
varozását és elraktározását fogja vezetni. A 
hadügyminisztérium megbízást is adott az 
osztag megszervezésére és ugy intézkedett, 
hogy a Timótéutcai szertárba szállítsa be az 
osztag az érkezett hadianyagokat. Itt a 1 i -
mót-utcai szertárban egy egész hivatalt rek-
virált magának Lovasi és mint parancsnok, 
rendelkezett. Burián Károly alezredes, a Ti-
mót-utcai .szertár parancsnoka bejelentette a 
hadügyminisztériumban, hogy a szertárba az 
összes pályaudvarokról! szállítanak he hadi-
anyagokat Lovasi Károly és Cserhát Géza 
főhadnagy vezetése mellett anélkül[ hdg.v a 
szállítást bárki ellenőrizné. Megindult a vizs-
gálat és kiderült, hogy sem Lovasi, sem Cser-
hát nem tisztek. 

A parancsnok feljelentést tett a Katona-
tanácsnak, amely az ügyet megvizsgálta és a 
vizsgálat alapján ugy Lovasit, mint Cserhá-
tot a főkapitányságon előállították. Ellenük 
több irányban indult m c g £ nyomozás. Első-
sorban azt kideríteni, hogv az eddig minden 
ellenőrzés né.kül beszállított anyagban nincs-e 
hiány. Továbbá elszámolásaikat vizsgálják fe-
lül, inert eddig 140,000 kOronu zsoldot fizet-
tek ki, amelyet a hadügyminisztérium utalt ki 
nekik, Lovasi egy autójavitásra 34,000 koro-
nát vett feli, azonfelül rekvirált magának egy, 
német katonai autót is. Folyik a vizsgálat egy 
ellenforradalmi mozgalom dolgában is. Oki 
ugyanis egy plakátot készítettek, amelyen a 
keresztényszociálistákat hívják fel arra, hogy; 
a csehek elten tömörüliiienek és hadsereget 
létesítsenek. ÁUité>\:tg addig 4000 emberük 
van. A dolgot bejelentették a hadügyminisz-i 
teriumnak, ahonnan a Katonatanács kormány; 
biztosának tették át az ügyet, akinek távol-
létében azonban jegyzökönyvet vettek fel. A1 

vizsgálatot széles mederben folytatják. Lo-
vasit egyébként ma délután a felmerült bizo-
nyítékok alapján csalás miatt letartóztat-
ták. 
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