Szeged, 1919. február hó 13.
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A magyarországi Munkástanácsok országos
kongresszusa 5 z egeden.
— A közélelmezés egységesítéséről és az árak
fognak tanácskozni. —

szabálgozásáról

(Saját tudósítónktól.)
Szeged nagyfontos- | vaknak és Arad városának engedett át a készságu esemény színhelye lesz február végén. Az letéből, a cserét előnyösnek találta, mert élelország összes munkástanácsainak a megbízot- miszerre szükségünk van. Bár még nem hatátai fognak itt ekkor kongresszust tartani, hogy rozott véglegesen, de bizonyára belemegy a
az ország közélelmezésének egységesítéséről és cserébe.
az élelmicikkek árainak a szabályozásáról taEzután azt az indítványt tette a kiskunnácskozásokat folytassanak. Az országos kon- félegyházi Munkástanács küldöttsége, hogy tartgresszus összehívását a kiskunfélegyházai Mun- sanak a meg nem szállott területen levő munkástanács kezdeményezte. Már eddig is számos kástanácsok megbízottai e hó végén Szegeden
Munkástanács jelentette be, hogy elküldi meg- országos kongresszust, amelyen a közélelmezési
bízottait a szegedi kongresszusra, amelyen bi- nehézségek leküzdéséről és az árak egységes
zonyára módját fogja ejteni annak is, hogy az megállapításáról tanácskoznának. A szegedi
élelmiszerbehozatal és kivitel ne ütközzék az munkástanács örömmel fogadta az előterjesztést,
eddigi nehézségekbe.
a munkástanácsok országos kongreszszusát tehát február végén Szegeden
Hétfőn délután érkezett Szegedre a Kismegtartják.
kunfélegyházai Munkástanács küldöttságe, a
mely nyomban érintkezésbe lépett a szegedi
A kongresszuson azt fogják megbeszélni,
Munkástanács vezetőségével. Mindenekelőtt ar- milyen módon lehetne a városokban az élelmira kérték a Munkástanácsot, engedjen át vá- cikkek árát egységessé tenni, nehogy azáltal,
rosuk részére bizonyos mennyiségű sót, amely- hogy egyik városban drágább valamelyik cikk,
ből értesülésük szerint fölös készlet van Sze- oda vigyék azt abból a városból, ahol kevesebbe
geden. Cserébe egy vagon szárnyas ide szállí- kerül. Arról is szó lesz, miként lehetne egyes
tására kötelezték magukat.
A Munkástanács, helyek feleslegét a szűkösen ellátott városoknak,
dacára annak, hogy Szeged sincs valami bő- vagy falvaknak átengedni és a közélelmezést
ven ellátva sóval, mert már a környékbeli fal- ezáltal igazságossá tenni.

Vágó Bála a proletárdiktatúráról.
Kommunista szeminárium a városházán.
(Saját tudósítónktól)
A városháza barokk
nagytermében, a vörös és aranyos diszek között
a szegedi kommunistáktábora gyülekezett szerdán este, hogy meghallgassa a fővárosi vezérnek, az izzó szavú és gyújtó hatású szónoknak,
Vágó Bélának előadását a proletáriátus föladatáról.
Az álmosítóan ünnepélyes ülésterem meglehetősen forradalmi hangulattól terhes. Az első
széksorokban katonák ülnek, vörös jelvénnyel,
körülöttük és mögöttük munkás férfiak, nők. a
karzatok is tele proletárokkal. Az emelvényen
a vezérek, köztük nők is. Vöröskendős katona
a Vörös Újságot és kommunista röpiratokat
"árul apostoli buzgalommal. A dalárda, élén egy
egészen csinos nővel, rázendít a forradalmi
Internacionáléra. A vörös baldachin alatt megjelenik Vágó Béla markáns, szikár alakja. Egészen csöndesen és nyugodtan beszélni kezd.
Nagyon tanult, nagyon kemény logikájú, öntudatos és önérzetes szónok, félig tudós, félig
agitátor, de egészen és elszántan forradalmár.
Beszél a szociáldemokrata párt árulásáról,
a „véreskezű miniszteriális
szociálistákról",
fejtegeti a forradalmi szociálizmus fölébredését
egész Európában, kimutatja, hogy a proletariátus igazi harcosai és apostolai, a zimmerwaldiak, a háborúban is megmaradtak becsületes marxistáknak és forradalmároknak, rámutat az ellenforradalom szívós szervezkedésére,
amelyet csak a proletárok egységes, de nem
megalkuvásos harca győzhet le, Lenint idézi,
aki szerint türelmes tanitó munkára van szükség, kijelenti, hogy a kommunisták se akarják
azonnal megvalósítani a céljaikat, de viszont
nem engedik, hogy a proletármozgalom valódi
céljaitól elterelődjék.
Felsorolja a kommunisták programjára tett
szociálista ellenvetéseket, nagy hévvel cáfolja
azokat.
Elmondja, hogy az anarkiára vezető
rendszertelen és kizsákmányolásra törekvő kapitalista termelés a háború folytán megbukott
és a proletariátusnak választania kell az uj el-

nyomásra és háborúra vezető katonai diktatúra
vagy a proletárdiktatúra közt. A szociáldemokrata pártnak szemére veti, hogy a burzsoáziával szövetkezett, korcsmárosokat és pohos tőkéseket véve föl.
_Ltt néhányan közbeszóltak.
Az elnök és szónok tiltakoznak a terror
ellen, a zaj lecsöndesül, Vágó tovább beszél,
a külpolitikai helyzetről, a világforradalom föllángolásáról.
A több mint kétórás beszéd után
Szabó
János szociálista szólalt föl s cáfolta az árulás
vádját. A gyűlés elnöke tiltakozását jelenti be
a terror ellen, amely a Vörös Újságot és a
kommunista pártot a szociáldemokrata elvtársak részéről érte Szegeden. A forradalmi hangulatu, mozgalmas és zajos gyűlés végén még
egyszer elénekelték az Internacionálét, majd
egy vidám magyar bakanótára gyújtott rá néhány katona és a hatalmas tömeg szépen, lassan eloszlott a csillagfényes, csöndes téli éjszakába. Tiz órára járt az idő, az utca javában
álmodott már.

á legalakult a szegedi tanitók

szakszervezete.

— Egy táborba tOmSrGItek az összes
tanügyi munkások. —
(Saját tudósítónktól) Jelentettük, hogy megalakult a Közalkalmazottak Országos Szövetségének helyi csoportja, amély a szociáldemokrata párt keretébe tartozik. A csoport most
megalakítja az egyes szakszervezeteket. Szerdán
délután a főreáliskola természettani termében

a tanitók szakszervezetét létesítették. Az ideiglenes vezetőség nevében Raffay
László elnök,
felsőipariskolai tanár nyitotta meg az értekez
letet. Rámutatott annak szükségességére, hogy
az összes tanügyi munkások egy szervezetben,
a tanitók szakszervezetében tömörüljenek. In
ditványozta, hogy titkos szavazással válasszák
meg a vezetőséget. Ezután megejtették a sza
vazást, amelynek eredménye a következő: Elnök Raffay László, ügyvezető elnök Bite Pál,
titkár Antal Dénes, jegyző Barabás Béla, pénz
táros Erős János és ellenőr Osztrovszky József.

Raffay László elnök megköszönve a szakszervezeti tagok bizalmát, röviden és tömören
foglalkozott az öntudatos, osztályharc alapján
álló szervezkedés céljával és jelentőségével.
Nekünk, tanítóknak, — mondotta — a szociáldemokrata pártban van a helyünk, küzdeni kell
az elfogultság, a maradiság, közöny és tájékozatlanság ellen. Növelni kell az osztályöntudatos munkások harcos seregét és munkánkkal
el kell oszlatni a munkástömegek bizalmatlanságát, amellyel a szellemi munkások csatlakozását fogadják. Működésűnkben a szociáldemokrata irányzat fog vezetni és a párt programjának szolgálatára ajánljuk fel erőnket, mert
ezen az alapon fog felépülni az uj Magyarország. (Éljenzés.)
Az elnök után Bite Pál tartott előadást a
szociálizmusról, összetartásra buzdította a szakszervezet tagjait. A tetszéssel fogadott előadás
után Bródy Mihály beszámolt a Tanitók Országos Szakszervezete vezetőségével folytatott
tárgyalásairól. Nagy tetszéssel kisérték azt a
kijelentését, hogy Kunfi Zsigmond közoktatásügyi miniszter sern tárgyi, sem személyi intézkedést uem tesz az országos szakszervezet bizalmi tanácsának megkérdezése nélkül. Fölhívta a figyelmet a magyar szociálistáknak nagyszerű tevékenységére, amelyet Bernben kifejtettek, ami mutatja, hogy Magyarország jövőjét csak a szociáldemokrácia tudja
megmenteni.
Végül Raffay elnök és Bite Pál ügyvezető
elnök a szakszervezeti működésről adtak tájékoztatást. Ezzel a közgyűlés, amely mindvégig
nyugodt színvonalon maradt, véget ért.

Megállapították az uj német
fegyverszüneti feltételeket.
Rotterdam, február 12. Az antant legfőbb
haditanácsa az uj német fegyverszüneti feltételek dolgában szerdán tart ülést, amelyen véglegesen megszövegezik a fegyverszüneti feltételeket.
Zürich, február 12. A Stampa jelentése
szerint Wilson tiltakozik az ellen, hogy a német
fegyverszüneti feltételeket a francia kívánság
szerint szigorítsák.

Lloyd George a békekonferencia
munkájáról.
— Legtöbb kérdésben egyetértés van. —
London, február 12. (Szikratávirat.) Az angol alsóház tegnapi ülésén Lloyd George nagy
beszédet mondott. Megjegyezte, hogy a konferencia munkájának haladása a legnagyobb várakozást is felülmúlja. Sikerült a legtöbb
kérdésben egyetértésre jutni és igy a volt német
császár felelősségre vonása, Németország kártérítési kötelezettségének tekintetében is megegyezésre jutottak. Ezenkívül nagyobb bizottságokat küldtek ki, amelyen a volt német császáron kívül még igen sok vezető személyiségnek a háborúért és tövényszegésért való felelőségét fogják megállapttani. Lloyd Georgnak
ezt a bejelentését az egész ház zajos helyesléssel fogadta. A minszterelnök azután igy folytatta: A kártérítés kérdésének elintézésére is
nagyobb bizottságot küldtek ki. A békeszerződést kellő időben a Ház asztalára fogja helyezni és ha az a Ház véleménye szerint viszszautasitandó, akkor bizonyára hatalmában lesz,
hogy azt meg is tegye.

A csehek elzárták az egész
demarkációs vonalat.
Budapest, február 12. (A
Délmagyarország
tudósítójától)
A csehek elzárták az egész d e markációs vonalat, amely intézkedés összefügg a közel jövbben megkezdő bankjegy lebélyegzéssel.
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