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R szegedi polgári pártok 

gyűlései. 

nek ápolónői a magyar asszonyok — mon- Ugy hiszi, a nők legjobban a Károlyi-pártban 
dotta beszéde során —, mint ahogy a hábo- helyezkedhetnek el. mert ez a párt mérsékelt 
rinban a katonáknak voltak önfeláldozó ápo- I irányú s meg akarja védelmezni a munka ju-
Icti. Szüntessék meg a politikában a kímélet- talmát. (Éljenzés.) 
len harcmodort, ez illik a nőiességükhöz. A Végül Újlaki Antal olvasta föl numoros, 
politikában érvényesítsék képességeiket, doir derűs előadását a nők politikai szerepéről, 
gozzanak s ne a szereplés vágya vezesse őket. nagy tetszés mellett. 

18 mázsa szalonnát foglalt le a Munkástanács 

a Rókusi-pályaudvaron. 
— Eladták a munkásoknak makszimális áron. — 

(Saját tudósamétól.) A szegedi poigári 
pártok szokásossá vált vasárnapi gyü.ései 
nagy közönéig érdek ődése mellett folytak le. 
Figyelemreméltó előadásokat tartott a radi-
kális párt és a Károlyi-párt. 

A Radikális Páit a Tisza-szálló nagyter-
mében tartott nagygyűlést vasárnap délután 
A nagygyűlést dr. FJsner Manó néhány len-
dületes szóval nyitotta ineg, majd Juhász 
Gyula, a kiváló poéta olvasta fel mélyen 
szántó, nagy tudássá felépített tanulmányát 
a'z európai kultura válságáról. Előadásában, 
amely messze felülemelkedett a pártszem-
pontokon, a szabadságon és igazságon fel-
épülő társadalmi rend megteremtésében je-
lölte meg, az emberiség hivatását. Ezt a tár-
sadalmi rendet a z o n b a n — mondotta — meg-
értétssel és nem erőszakkal kell létrehozni. A 
bolsevizmus módszerét tehát elítéli. Előadása 
után. amelyet apunk legközelebbi számában 
egész terjedelmében közlünk, szépszámú kö-
zönség lelkes tapsokkal köszöntötte Juhász 
Gyulát. v 

Ezután dr. Rubin László emelkedett szó-
lásra. Nyugodt, öntudatos szónok, jó agitá-
tor, aki érveit ügyesen tudja ugy csoporto-
sítani, hogv következtetéseit elfogadhatókká 
tegye. A radikális párt — mondotta taní-
tással és meggyőződéssel végzi azt a társa-
dal ornérk lő munkát, amely előkészít a gyö-
keres reformokra. Szóval és tolilal u.i irányok 
felé tereli a közvélemény figyelmét. Ezért, 
mint minden előretekintő párt, utópiás pro-
gramot ad. Maid a függetlenségi párt és a 
szociáldemokrata párt bírálatára tér át. A 
függetlenségi párt szerinte vissza igyekszik 
térni a nemzetiszinre festett reakcióhoz. A 
forradalom túlhaladta a függetlenségi párt 
programját. A Lovászy-párt tehát tua nem 
egyéb, mint uj szinre festett reakció, ameiy 
épen a legfontosabb reformokban állit aka-
dályt a haladó pártok elé. A szociáldemokrata 
pártnak — mondotta dr. Rubin — az a vég-
zete. hogy korán érkezett. Mai hatalmát nem 
annak kcsz"n!icti, hogy programja megvaló-
sithatásának előfeltételei meg vannak, hanem 
annak a ténynek, hogv a forradalmi zavarok-
ban fc bomlott többi szervezetek közt a '.szo-
ciáldemokrata párt megőrizte szervezettségét. 
Programját azonban nem tudja megvalósita-
ni, sőt kénytelen támogatni oly törekvése-
ket. amelyek megneltezitik végső céljának a 
kommunizmusnak e'éréjét. Erre vonatkozóan 
példákat emliit tel. A radikális párt programja 
mindazt felöleli, amit a szociáldemokrata 
párt ma akar és megvalósítani képes. Ezután 
részletesen fejtegeti a nemzetiségi problémát, 
amelynek megoldására szerinte a radikáis 
párt program.ia-a legmegfelelőbb. 

Előadását ezekkel a szavakkal fejezte be: 
— Hogy képletesen szóljak, a háborít 

kiütötte az egyik szemünket. Vigyázzunk, 
tisztelt hölgyeim és uraim, hogy jobban lás-
sunk a megmaradt szemünkkel, mint azelőtt 
a két szemünkkel. 

Az élvezetes előadást zajosan megtap-
solták. Dr. Eisner elnök köszönetet mondott 
az előadóknak, mire a sikerült pártgvülés 
véget ért. 

A Károlyi-párt vasárnapi propaganda-
gyűlésén a nők politikai szerepléséről tartot-
tak előadásokat. Dr. Pap Róbert) elnökölt, 
kinek rövid megnyitó beszéde után dr. Márki 
Imre a nő politikai hitvallásáról olvasott föi. 
Elmondta, hogy a Magyar Köztársaság a nők 
politikai egyenjogúsításával megelőzte a nyu-
gateurópaii áltlamokaí és például hozta föl B. 
Schwimmer Rózát.' aki követünk lett volna 
Svájcban, ha ott elismerték volna. A Károlyi-
pártnak a női választójog megvalósításában 
nagy része van. A párt a nőket a férfiakkal 
teljesen egyenlő rangú tényezőknek tekinti. 

Igen érdekes, formás és tetszetős volt 
Zsótér Dezsőné beszéde a nő politikai hivatá-
sáról. A nagybeteg Magyarországnak legye-

(Suját tudósít ónktól.) A Munkástanács 
megbízottai állandóan figyelemmel kísérik a 
pályaudvarokon az élelmiszerszállitmányo-
kat, nehogy az amúgy is szűkösen eliátoít 
Szegedről élelmiszert lehessen kicsempészni 
Pénteken is megakadályozták a megbízottak, 
hogy az Országos Sertésforgalmi Iroda sze-
gedi kirendeltsége, amely a közvágóhídon 
székel, elszállítson 17 mázsa 70 kiló szalon-
nát az aradi Hadiértékesitő vállalatnak. A 
sertésforgálmi kirendeltsége a közélelmezés: 
miniszter rendeletére akarta az árut Aradra 
szállítani, űe miután a száliitási igazolvány 
még múlt esztendei volt, a Munkástanács meg 
bizottai nem találták szabályszerűnek a szál-
lítmányt és lefoglalták. A lefoglalt szalonnát 
azután, természetesen makszimális áron, ki-
árusították a munkások közt. 

A közélelmezési miniszter januái 3-án 
utalta ki a szalonnát az aradi Hadiértékesitő-
nek, a válialat azonban csak pénteker küldött 
a szálliiiiiányért két Írásbeli meghatalmazás-
sal ellátót', katonát. A katonák jelentkeztek a 
sertésforgálmi kirendeltségnél, amely a sza-
lonnát nyomban vagonba rakatta. A katonák 
átvették a szalonnát, a később letoglaiásbó' 
eredő esetleges kár tehát az aradi váüalato* 
éri. 

A vagont a közrvágóhidról a Rókus-állo-

másra vitték, ahol a Munkástanács megbi-
zottalnak nyomban feltűnt az Aradra irányí-
tott éleimiszer-szálilitmány. Igazolást kértek 
a szállítmányt kisérő katonáktól, akik elő-
mutattak egy a mult esztendőben kiállított 
szállítási igazolványt. A Munkástanács meg-
bízottai nem akceptálták ezt az igazolást és 
kijelentették, hogy a 

szaMnnát lefoglalják. 
A katonák telefonon közölték a szalonna 

lefoglalását Goldgruber Mihállyal, a szegedi 
kirendeltség vezetőjével, aki kiment a pálya-
udvarra, de mire kiért, a- szalonnát már ko-
csira rakták és elszállították, majd makszimá-
lis áron átengedték azt a munkásoknak. 

A Sertésforgalmi kirendeltsége a lefogla-
lásról távirati jelentést tett a közélelmezési 
miniszternek, aki leiratot intézett) a Munkás-
tanácshoz. amelyet felszólított, hogv szabály-
szerűen útnak indított éielmiszerszáliitmányok 
továbbitását ne akadályozza meg. 

A miniszternek ez a rendelkezése nem 
vonatkozik konkrét esetre, csak általános óv-
intézkedés akar lenni esetleges jogtalan le-
foglalással szemben. 

A lefoglalt szalonna makszimális árát a 
Munkástanács természetesen megtéríti az 
aradi Hadiértékesitő Hivatalnak. 

j 

Óráját és ékszereit 
j a v í t t a s s a elsőrangú ó r a - é s é k s z e r -

üzletemben. S z o l i d á r a h l 
Ó r á k b a n é s é k s z e r e k b e n n a g y r a k t á r . 

F I S C H E R K. 
154 Korzó-kávéház mellett. 

icszioit UKranoKat ket kuionvonaton elszállí-
tották az országhatárra, visszaadták nekik 
páncélvonatj ukat ós továbbszál litották őket 
UkránLa belsejébe. A sikeres haditényről 
Kuttkafalvy Máté beregi kormánybiztos 
azonnal távirati jelentést tett a hadügymi-
niszternek. A leszereléssel kapcsolatos aina 
másik értesülésünk, hogy a Roticsenko által 
keddre összehirott huszti népgyűlés a váltó 

Felállítják a 6 gyalog és 2 lovashadosztályt. 
Budapest, január 20. (A Délmagyaror-

szág tudósítójától.) Mint teljesen megbízható 
forrásból értesülünk, a kormány az ország 
jelenlegi állapotára való tekintettel elhatá-
rozta, hogy a fegyverszüneti szerződésben en-
gedélyezett (j gyalog és 2 lovas hadosztályt 

| sürgősen felállítja, amely ugy fog történni, 
| hogy a meglévő kerületi parancsnokságok ke-

rétében lévő csapattesteket hadosztály kötelé-
kekbe vonják össze. A vonatkozó körrendelet 

I az összes kerületi parancsnokságokhoz el-
I ment. 

; . v » 

Magyarországot, Németországot és Ausztriát 
felveszik a népek szövetségébe. 
— A bolseviki Oroszországot kizárják. — tm 

Bécs, január 20. (A Délmagyarország tu-
dósítójától.) Rotterdamból táviratozzák a 
Neues Wiener Tagblattnak: A Morning Post 
szerint a szövetségesek párisi konferenciája 
elhatározta, hogy Németországot és a volt 

Ausztria-Magyarországot felveszik a népek 
szövetségébe. Oroszország tekintetében még 
nem történt döntés, de bizonyos, hogy a bol-
seviki kormány képviselőit nem fogadják be 
a Wilson-féle népek ligájába. 

Magyar-ruszin csapatok lefegyverezték az ukránokat. 
— Elmarad a husziljnépgyülés. — 

lMMM» 
Budapest, január 20. (A Déhnagyaror-

xzág tudósítójától.) A Bcregmegyo területére 
benyomult nkrán haderők ellen való szervez-
kedésben maguk a ruszinok is résztvesznek. 
akik 400 főből álló felfegyverzett csapatot ál-
lítottak ki és azt Szolyvára irányították. Az 
egyesült magyar—ruszin haderő az ukrá-
noknak egy 600 emberből álló csapatát a csa-
pi vasútállomás közelében körülfogták és egy 
szálig lefegyverezték. A fegyverüktől meg-

rótt viszonyok folytéin elmarad, Roitcsenko 
régóta elszakadásra sürget és célja az volt. 
hogy a 21-i huszti népgyüléssel kimon-
dassa Ruszkakrajna végleges elszakadását 
és Ukrajnához való csatlakozását. A gyűlés-
hez az ukránok fegyveresen asszisztáltak vol-
na, a helyzet azonban időközben megválto-
zott. A fegyveres támogatás hiányában Roit-
csenko jónak látta a. népgyűlés tervét elej-
teni. 


