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gyíilés a sötétben is eltartott még sokáig 
Ozsváry József korelnök nyitotta meg a 

gyűlést. Bejelentette, hogy Birinyi Béla buda-
pesti kiküldött fog a gyűlés céljairól beszélni. 

Birinyi Béla elmondja, hogy a cé l : a ke-
nyérinség és a ruhátlanság megszüntetése ; erre 
minden volt katona egy összegben kapjon 
5400 koronát. Erre szükséges a szervezkedés 
minden politika kizárásával. A lezajlott háború 
— úgymond — nem volt érdeke a katonáknak. 
Abből cSak a gazdagok, a hadimilliomosok, az 
uzsorások húztak hasznot. (Zajos helyeslés). 
Ezért, mikor ők kenyeret és ruhát kívánnak, azt 
nem az államtól, hanem a hadimilliomosoktó! 
kívánják! Ebbe pedig az ország nem mehet 
tönkre. 

— Igaz, ugy van ! Le a milliomosokkal! 
Birinyi Béla: Fölteszi a kérdést, hogy 

kivánják-e a jelenlők a mozgalmat. 
— Igen ! Kívánjuk ! 
A következő szónok Medvey Ferenc, buda-

pesti kiküldött. 
Nekünk — mondotta — egyenlő érdekeink 

vannak. Ezért nem szükséges pártpolitikát 
folytatnunk. 

Itt azonban a szónok mégis rátért a poli-
tikára és ismertette a pártok programját. Majd 
viszatérve a tárgyához, azt mondta, hogy a há-
borút nem vesztettük volna el, ha a katonáin-
kat a töke kellőképpen támogatta volna, ha 
azok nem éheztek, fáztak volna! (Zajos helyes-
lés) Ez okozta a forradalmat, amelyet tehát a 
katonák csináltak meg, nem a politikai pártok. 
A forradalomból megterentett köztársaságban 
épp ezért a katonáknak előjoguk van. Ha pe-
dig ezt a jogot nem adják meg nekik, akkor a 
katonák megszerzik majd maguk, A kom-
munistáknak is ez az elvük 

— Él jen! 
— Lc velük, nem türjük őket! 
— Éljen a komminizmus! 
Medve}' Ferenc: Nem párlszempoiitbói be-

szél. Mi — úgymond — csak saját magunkon 
segíthetünk, a szabadszervezet utján. A szer-
vezetnek 100,000 tagja van már, A mozgalom, 
amelynek a budapesti Nagy József az úttörője, 
egyre terjed. (Éljenzés.) A célt el kell érni. Ámde 
a bankóprés sokáig nem működhet. — Papirhi-
ányba lesz! (Derültség.) 

Medvey Ferenc: Ezért hozzá kell nyúlni a 
háború alatt szerzett uzsorapénzekhez! (Ugy 
van ! Igaz!) Beszél a szociáldemokraták ellen, 
akik a mozgalmat elítélik. (Zajos helyeslések 
és ellenmondások.) 

Udvardy Ferenc, a szegedi kommunisták 
titkára beszéit ezután. 

— A forradalom, sőt a háború smes be-
fejezve. Igenis kel! politizálni, mert politika 
U'j : érünk el mindent! 

— Ne politizáljon! Most .r: gyomorról 
van szó! 

— Le a kdmnnmistákkal I Ki velük! 
Udvardy Ferenc (kiabálva) A munkásság, 

noha többségben van mégis nyomorog! (Zajos 
helyeslés.) Ha a kormány nem teljesíti köte-
lességét, mondja ki a munkásság, "a leszerelt 
katonaság, hogy követelésének proletárdikta-
túrával fog érvényt szerezni. Künn az utcán 
tüntessünk a proletárdiktatúra mellett! 

Óriási zaj tört ki erre. A kommunisták él-
jeneztek, szociáldemokraták abcugoliak. Repül-
tek a szidalmak, az emberek majdhogy hajba 
nem kaptak. 

Birinyi Bele állította helyre a rendet nagy-
sokára. 

— Ne fejtegessük — mondotta — a párt-
nézeteket. A leszerelt katonák elsőprik a kor-
mányt, ha nem teljesiti köteiességét. (Hosszas 
éljenzés.) g 

Sthéty István, a szegedi szociáldemokrata-
párt vezetőségi t ag ja : Azt kérdezi, hogy a 
szabadszervezet meddig akar fönniaradni. Csak 
addtg-e . amig elérjük követeléseinket, vagy 
tovább i s ? Ő ugy látja, mintha a szervezetet 
állandósítani akarnák. De hát mi lesz akkor a 
szakszarvezetekkel ? Már pedig kétségtelen, 
hogy a forradalom minden vívmánya a szociál-
demokráciának és szakszervezeteinek győzelmét 
jelenti (Nagy éljenzés a szociáldemokraták 
részérdi.) Miért nam a szakszervezetekben tö-
mörülnek kívánságaikkal a leszereltek ? Ámde 

ő a követelésekei nem tartja helyeseknek. 
(Zajos közbeszólások.) Mire vezetne azoknak a 
teljesítése ? A kormány képtelen volna szaporí-
tani a papirospénzt, a Jancsibankót! Nem 
Jancsibankó kell nékünk, hanem étel és ruha! 
A követelés teljesítése tönkre tenné as államot. 

— Nem igaz ! Le vele ! Kormányszociálista ! 
— Ki a kommunistákkal! Abcug ! 
— Nem hallgatjuk m e g ! 

Stéhly nagy sokára szóhoz jut. Azt fejte-
geti. hogy a szociáldemokrácia minden jogos 
kívánságot ki fog elégíteni. 

— Minden házat, tanyát föl kell — ugy 
mond — kutatni és a fölösleges készleteket 
piacra kell dobni. Nem bankó keli nekünk, 
hanem ennivaló! Hiszen ha az uzsora tovább 
is tart, akkor az 5400 korona is kevés. (Éljen-
zés a szociáldemokraták részéről.) Az uzsora 
ellen kell védekeznünk! Tömörüljünk a szak-
szervezetekben ! 

Itt ismét óriási zaj keletkezett. Majdnem 
mindenki kiáltott valamit. 

— Burzsoákat nem türünk a pártban ! 
— Ki velük! 
— Ne politizáljunk! Az Ínségről beszél-

jenek ! 
Negyedóráig tartott a zaj, kiabálás, dühös 

ordítozás, amit még növelt, hogy a villamos-
lámpák "kialudtak. 

Elnök: Akarják-e meghallgatni a pesti ki-
küldötteket, igen vagy n e m ? 

— Nem ! Nem ! - Ki a Kommunistákkal! 
Ki kell dobni őket! 

Nagynehezen szóhoz jut Medvey Ferenc 
budapesti kiküldött. Hangsúlyozza, hogy nem 
akarnak pártpolitikával foglalkozni. 

Mosi Klein Gyula adta elő, hogy a szerve-
zet minden leszerelt katonának, egész napon 
át rendelkezésére áll a Páva-korcsmában, a 
városházával szemben. A belépési dij I korona, 
a tagsági dij legföljebb 6 hónapra szintén 1 
korona. 

Ezután Klein Antal szolgált még felvilágo-
sítással s a két szónokot most már nyugodtan és 
tetszéssel hallgátták. 

Végül az ideiglenes tisztikart választották 
meg. Elnök iett: Ozsváry József, alelnök Klein 
Antal, jegyző Zemankovics Lajos, főpénztáros 
Czeísz József, pénztáros Beke Károly, ellenőr 
Hesser Pál és Bózsó Antal, titkár Klein Gyula 

A gyűlés ezzel rendben szétoszlott. 

A villamos vasúi és a város. 
(Saját tudósítónktól.) A viliamos vasút 

részvénytársaság — ugy látszik, az eddig foly-
tatott tárgyalások eredményekép — hétfőn a 
következő beadványt intézte a városhoz: 

Tekintetes Városi Tanács! 
A Szeged város közönségével fennálló és 

a viteldíjemelés kérdése miatt vitássá vált szer-
ződéses jogviszonynak egyetértő rendezése cél-
jából a következő két vagylagos ajánlatot van 
szerencsénk előterjeszteni: 

1. A villamos vasutat és tartozékait mai 
állapotukban a város tulajdonába és birtokába 
bocsátjuk a következő fe;téteiek mellett: 

1. összes alkalmazottaink a város szolgá-
latába veendők át 

2. A vasutért és tartozékaiért járó térítés a 
szerződés 12. §-ának harmadik bekezdésében 
meghatározott módon állapítandó meg és az 
ekként meghatározandó megváltási áron felül a 
város az ídőelőtti megváltás engedéiyezéseért 
egy és fél millió korona külön térítést fizet. 

2. A jelenlegi vasúti díjszabásnak megvál-
toztatását és egy egységes, negyven filléres 
menetjegy behozatalának engedélyezését kérjük. 

3. Amennyiben 1919 március elsejéig ezen 
ajánlatainknak egyike sem fogadtatnék el, ugy 
ezen ajánlatainkat meg nem tetteknek kívánjuk 
tekinteni és ebben az esetben a viteldíj feleme-
lése iránti igényünket és annak a kárunknak 
megtérítését, amely bennünket annak folytán ér, 
hogy a város viteldijemelési kérésünknek telje-

'sitését jogosulatlanul megtagadja, per utján 
fogjuk érvényesíteni. Tisztelettel Szegedi közúti 
vaspálya részvénytársaság. 

A tárgyalást az ajánlat -fölött legközelebb 
megkezdik, 

HÍREK 
coo 

— Az amerikai misszió vezetője 
Szegedre érkezik. Budapestről tele-
fonálja tudósítónk: A Politikai Híradó 
jelenti: Az amerikai misszió budapesti 
vezetője, Mr. Storey erdélyi kőrútján 
Marosvásárhelyre, Kolozsvárra, onnan 
Aradra érkezik. Aradon találkozik Zex-
kovitz Emii miniszteri tanácsossal, akivel 
együtt Temesvárt és Szegedet látogatja 
meg. 

— Csanád-vármegye uj főispánja A hi-
vatalos lap vasárnapi száma közli, hogy a kor-
mány Szőcs Áront, a vasüti munkások szövet-
ségének elnökét a belügyminiszter előterjeszté-
sére Csanád-vármegye főispáni teendőinek el-
látásával is megbízott, kormánybiztossá nevezte 
ki. 

— Az exkirály cáfol . Budapestről tele-
fonálja tudósítónk: Egy budapesti kőnyomatos 
lap szerkesztőségéhez levél érkezett a volt 
király kabinetirodájától. A levélben az exkirály 
és a Habsburg-család vagyonának kezelésével 
megbizott igazgatóság annak a megállapítását 
kéri, hogy nem volt tudomása Wíndischgratz 
tranzakciójáról, tehát a haszonból sem kapott 
részesedést. 

— Csongrádmegye kormánybiztosa Sze-
g e d e n . Hétfőn délelőtt Szegeden tartózkodott 
Jócsák Kálmán, Csongrádmegye kormánybiztosa, 
aki dr. Dettre János kormány biztossal hosszabb 
megbeszélést folytatott, jócsák kormánybiztos 
hétfőn délután Kistelekre utazott. 

— Laehne Hugó lemondott. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Illetékes helyről a Poli-
tikai Hiradó ugy értestiit, hogy Laehne Hugó 
államtitkár a földbirtokreform keresztülviteléneit 
tempójával kapcsolatban felmerült nézeteltéré-
sek miatt benyújtotta lemondását Buza Barna 
földmüvelésügyi miniszternek. Az államtitkár 
elhatározását megmászhatatlannak jelezte. Érte-
sülésünk szerint Laehne Hugó valószínűleg az 
Altruista Bank élére keriil. 

— Az ideiglenes szegedi néptanács kie-
gész í té se . Pénteken tartja legközelebbi ülését 
a szegedi ideiglenes néptanács, amelyet a tör-
vény értelmében dr. Dettre János kormánybiztos 
több taggal egészített ki. Ettől a városi taná-
csot a következőkben értesítette: 

Az 1919. évi VIII. törvény 2. szakasza 
alapján Szeged város néptanácsába dr. Holló 
Jenő, dr. Hollós József, Munkácsi István, Nemes 
Lajos, Ördögh Vincze, dr. Papp Róbert, ifj. 
Papdi József, Pálfy Dániel, Szabó János, özv. 
Székely Gáborné, Vadász Aurél, Vajas József 
és Wallisch Kálmán szegedi lakosokat küldöm 
ki.. Erről nevezetteket és a város Tanácsát 
értesítem, / V 

— Kinevezések a szegedi pénügyigaz-
gatóságon . A szegedi pénzügyigazgatóság te-
rületén a következő kinevezéseket eszközölte 
még a pénzügyminiszter: Sándor Ignác adó-
hivatali főnököt jelenlegi beosztásában való 
meghagyás mellett állampénztári igazgatóvá a 
.6. fizetési osztályba, Helfer Géza adóhivatali 
főellenőrt ugyancsak lelenlegi beosztásában 
való meghagyása mellett állampénztári igaz-
gatóvá a 6. fizetési osztályba kinevezte. A 
vámhivatalnál Neudert Aurélt, a vámhivatal 
főnökét a 7. fizetési osztályba vámszaki ta-
nácsossá, Lippai Péter vámtisztet a 9. fizetési 
osztályba vámfőtisztté, Barna Pál vámsegéd-
tisztet vámtisztté a 10. fizetési osztályba ne-
vezte ki a pénzügyminiszter. A dohányáru rak-
tárnál Falkusházy Károly kezelő a 8, Landmann 
Rezső és Fila Géza ellenőr a 9. fizetési osz-
tályba lépett elő. — Antal Endre szentesi adó-
hivatali főnököt jelenlegi beosztásának meg-
hagyása mellett a 6. fizetési osztályba állam-
pénztári igazgatóvá nevezte ki. 

— Kedd és péntek hústalan nap. Buda-
pestről telefonálja tudósítónk: A főváros és az 
ország husszükségletének ellátása már hosszabb 
idő óta nehézségekbe ütközik és ezek a 


