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általános sztrájk a Délvidék megszállt területein. 
Temesváron, Pécsett és Szabadkán megálltak az össees üzemek. —• 
A szerbek hűségesküt követettek a köztisztviselőktől. — Nem közle-
kedik a vasút, nem működik a po&t t. — A szegedi vasutasok szerepe 

a szt á jkmozgafomban. 

(Saját tudósítónktól.) Pénteken délelőtt 10 
órakor a Magyarországi Vasutasok Szövetségé-
nek szegedi helyicsoporja Temesvárról a követ-
kező értesítést kapta: 

Leadatott körtáviratként, Temesvárról— 
Szőregig. 

A magyarországi szociáldemokrata párt 
vezetősége a Vasutas Szövetséggel a szerb 
erőszakoskodások miatt elhatározta, hogy 
pénteken délelőtt 10 órától a munka és for-
galom teljesen besziinteltessék. Felhívjuk 
a csatlakozásra. A vonatok tartózkodjsi 
helyükön megállanak, a 7 i l - e s (Temesvár-
ról—Szegedre érkező) személyvonatot kér-
jük a végállomásra továbbítani. A temesvári 
szervezet. 

A körtávirat híre gyorsan elterjedt a 
szegedi vasutasok körében. A szegedi helyi-
csoport vezetőségét Olejnyik József párttitkár 
azonnal rendkívüli ülésre hívta össze. A vezető-
ség rögtön érintkezésbe lépett a temesvári elv-
társakkal, ahonnan rövid értesítésül jelentették, 

hogy, délelőtt 10 órakor az összes városi, 
közigazgatási,postai és vasutas alkalmazot-

• tak, továobú az összes gyárak és ipartelepek 
beszüntették a munkát. 

Az értesítés arról is szólt, hogy az egész 
temesvári üzletvezetőség vonalhálózatán sztrájkba 
léptek a vasutasok. A szegedi vasutasok, miután 
a körtávirat a szegedi vonalakon is végigfutott, 
összeköttetést kerestek a szegedi üzletvezetőség 
vonalain levő nagyobb állomásokkal is, amelyek 
sorra jelentették, hogy a szolidaritást állják. 

(Szabadkán is kitört a .sztrájk.) 
A temesvári értesülés vétele után Szabadka 

érdeklődött a szegedi csoportnál, miután a 
közvetlen összeköttetést nem bírták 10 óráig 
megszerezni Temesvárral. Közben Temesvár 
jelentkezett és közölte Szabadkával az esemé-
nykket, mire az ottani vezetőség is bejelentette, 
hogy 

\ délután 2 órától kezdve Szabadkán is min-
den munka megáll. 

Délután 3 órakor Szabadkáról megérke-
zett az utolsó értesítés, hogy a sztrájk 
ott tart. 

Pécsett kitörő örömmel fogadták a 
sztrájk hir ét és ott is sztrájkba léptek. 

Szabadkán át kapták a szegediek azt az 
értesülést, hogy a pécsiek is várják Temesvár 
megmozdulását. Örömmel csatlakoznak, mivel 
az ottani állapotok is tűrhetetlenek. Most már 
nyilvánvaló lett, hogy 

a szerbek állal megszállót teriileteken kiü-
tött az általános sztrájk. 

Szabadkán is, Pécsett is csatlakoztak a postá-
sok, közhivatalnokok és szervezett munkások a 
további szerb erőszakoskodások megakadályo-
zására. Ennek a felsőmagyarországi es erdély-
részi sztrájk után be kellett következnie. Ez elő-
relátható volt. 

(A szerbek várták a bánáti sztrájkot.) 
Temesváron, mint onnan jelentik, már napok-

kal előbb felszólították a vasúti mühelyi mun-
kásokat, akik üzemzavar és szénhiány miatt na-
pokon keresztül nem dolgozhattak, hogy ve-
gyék fel a munkát és általában a vasutasok ne 
próbáljanak sztrájkba lépni, mert a szerb pa-
rancsnokság a legszigorúbb katonai büntetés-
ben fogja részesíteni nemcsak a sztrájkolókat, 
hanem azok hozzátartozóit is. 

(Hogyan tört ki a temesvári sztrájk.) 
Pénteken az utolsó vonattal érkezett Szegedre 

a temesvári munkásság egyik vezető tagja, aki 
a következőket mondotta el munkatársunknak,: 

— A szerbek viselkedése nap-nap után tűr-
hetetlenebbé vált a városban. Esténként meg-
állították a szerb katonák a járókelőket és el-
szedtek tőlük minden értéket. Az egyik őrségre 
azzal csalták be az embereket, hogy ott cukrot 

i kaphatnak. A hiszékenyek lépre mentek. Bent 
aztán elvették a pénzüket és ha szólni mertek, 
elverték őket. A botbüntetés napirenden volt. 
Vaggonszámra hurcoltak el minden fehérneműt, 
posztót, élelmiszert a városból A város teljesen 
ki van fosztva. A hatóság többször fordult or-
voslásért ugy a szerb, mint a francia parancs-
noksághoz, azonban eredmény nélkül. Az el-
keseredés igy óráról-órára nőtt. Csütörtökön az 
uj szerb parancsnok, aki szerdán tette be a lá-
bát Temesvárra, első intézkedéseként elmoz-
dította ,Dr. Roth Ottó kormánybiztost, Ja-
kobi Kálmán főispánt, lecserélték az összes 
közigazgatási tisztviselőket, az adóhivatalt tel-
jesen feldúlták, az irrattárát és az okmányokat 
elszállították. Lefoglalták az iskolákat stb. Az 
összes postásokat, vasutasokat és a többi köz-
hivatalnokokat eskütételére akarták kényszerí-
teni! A tisztviselők természetesen erre nem 
voltak hajlandók. A postafőnököt próbálták 
megnyerni, hogy hasson a személyzetre. Nyom-
tatványokat osztottak ki azzal, hogy aki nem 
írja alá a hűségnyilatkozatot, azt azonnal el-
bocsátják. A 'tisztviselők a nyomtatványokat ki-
sem töltötték. Erre a főpostáról és az adóhiva-
talból kizavarták az összes tisztviselőket. Róth 
kormánybiztosnak a francia parancsnokságon 
kellett védelmet keresnie. 

Ezeknek az eseményeknek a hatása alatt 
állQtt csütörtökön egész Temesvár. Az embe-
reken végtelen szomorúság vett erőt. A szoci-
áldemokrata-párt vezetősége a vasutasokkal és 
postásokkal tárgyalva abban állapodott meg, 
hogy emlékiratot nyújtanak át ugy a szerb, 
mint a francia parancsnokságnak, orvoslást 
kérve az eddig történtekre és biztosítékot a jö-
vőre, hogy hasonló erőszakoskodások elkerül-
tetnek. Az emlékiratra péntek délelőtt 9 órára 
kértek választ. A szociáldemokrata-párt vezető-
sége az összes szervezett postásokkal, vasuta-
sokkal, adóhivataíbeliekkel megállapodott abban, 
hogy az esetben, ha a válasz nem lesz kielé-
gítő, sztrájkba állnak. A szerbek ugyanis a 
vasutasokat is felakarták esketni pénteken, ha 
másként nem, kényszer utján. A válasz bizo-
nyára kedvezőtlen volt — mondotta a munkás-
vezér — mivel én reggel 9 óra 30 perckor 
ültem fel a vonatba és ott értesültem, hogy az 
összes gyárak, hivatalok és kereskedők sztrájkba 
léptek. 

(A szegedi vasutasok szolidarisak 
a bánátiakkal.) 

Az összes szegedi vasutasok megállapod-
tak abban, hogy a demarkációs vonalon alól 
szolgálatot tevő kartársaik ügyét mindenben a 
magukévá teszik és hogy azok érdekeit minden 
erőszakkal szemben védeni és támogatni fog-
ják. Vigyázó István üzletvezető csak délben 
érkezett haza hivatalos kiküldetéséből és a 
mozgalomról csak itthon értesült. A vasutas 
szövetség helyi csoportjának vezetősége azon-
nal felkereste az üzletvezetőt és bejelentette, 
hogy a szegedi vasutasok teljes szolidaritást 
vállalnak a sztrájkoiókkai és igy 

Temesvár, Becskerek felé nem indíta-
nak vonatot. A vonatkísérő személyzet nem 
lép fel a szerelvényre, a mozdonyvezetők 
nem vállalkoznak a mozdony vezetésére és 
a forgalmi személyzet nem teljesít stmmi-
nemii szolgálatot a szerbek részére. 

— Magyar kötelességünk parancsolja 
ezt nekünk és szociális együttérzésünk követeli 
tőlünk, hogy minden erőnkkel védjük magyar 
véreink és kartársaink érdekeit. 

Vigyázó István üzletvezető közölte a kül-
döttséggel, hogy a bánáti vasutak szerb pa-
rancsnokának egy távirat várta, amely elrendeli, 
hogy a szegedi üzletvezetőség személyzetét 
hívja fel: mivel a vasúti alkalmazottaknak a 
sztrájkolásra okuk nincsen, elrendeli, hogy azon-
jial térjen vissza mindenki szolgálattételre és 
hogy a péntek délután 5 óráig fentállott össz-
forgalom felvétessék. Ha a személyzet ezen idő 
alatt nem tér vissza szolgálatába és a forga-
lom nem indulna meg, ugy a katonai büntető-
törvények értelmében fog eljárni a bánáti vasu-
tak parancsnoka, Joakimovics Dusán mérnök, 
alezredes. 

Vigyázó üzletvezető kijelentette a küldött-
ségnek, hogy a táviratot köröztetni fogja a 
szegedi iizletvezetöség vonalán. A vasutasok 
bizalmiferfiai azonban 

szembehelyezkedtek az üzletvezetővel 
és a legerélyesebben ikijelentették, hogy erő-
szakkal is megakadályozzák a szerb parancs-
nokság táviratának leadását. Vigyázó üzletvezető 
erre a következő kijelentést tette: 

— Kénytelen vagyok a tényeket leszö-
gezni és jelentésemet az események figyelem-
bevételével fogom az igazgatóságnak megtenni. 
Én passzív szerepet játszom ebben az esetben 
és nem tehetek mást, mint a szolgálat érdekét 
védem. Miután a fegyverszüneti szerződés a 
vasutak akadálytalan közlekedését is biztosítja 
a megszállóknak, nekem a táviratot le kell 
adatni. Természetesen, ha Önök ezt erőszakkal 
megakadályozzák, ez eüen én magam nem te-
hetek semmit. Szabálytalanságot nem köve-
tek el. 

A küldöttség tagjai türelmetlenül hallgat-
ták az üzletvezető kijelentéseit és többen izga-
tottan kiáltották: 

— Mi ezt a rendelkezését meg fogjuk 
akadályozni az üzletvezető urnák. — Itt nem 
lehet más érdekről szó, mint a magyarságéról. — „ 
Ez nem hivatalos copf. 

— Még egyszer a leghatározottabban ki-
jelentem, hogy tiltakozom minden olyan tény-
kedés ellen, amely az üzlet vitelét' megaka-
dályozza. 

A szövetség vezetősége erre a legelégület-
lenebb hangulatban, hangos kifakadásokka! 
távozott az üzletvezetőtől és azonnal a távirat-
terembe vonultak, ahol felhívták a táviróhiva-
talt, hogy a táviratot senki le ne adja, mivel 
azt a magyarság és a kartársak ügye árulójá-
nak fogják tekinteni. Erre két bizalmi férfi 
visszamaradt a táviróhivatalban, hogy erőszak-
kal megakadályozzák a szerb parancsnokság 
körtáviratát. 

A táviratot nem adták le, bár Vigyázó 
üzletvezető rendeletileg intézkedett. Felháboro-
dással" tárgyalták a délutáni órákban Vigyázó 
ama eljárását a szegedi vasutasok, hogv délu-
tán három órakor tanuk jelenlétében felszólí-
totta a vasutasok két bizalmdérfiát, hogy hagy-
ják el azonnal a távirdahivatalt, különben kar-
hatalommal viteti el őket. A bizalmiféifiak to-
vábbra is ott maradlak. Az esetről a szociál-
demokrata-pártnak is jelentést tették, mire a 
párt részéről Nemes Lajos tárgyalt Vigyázó 
üzletvezetővel, kifogásolva az üzletvezető maga-
tartását, amely szocialista felfogás szempont-
jából sem bírálható az ügy érdekében egészem 
hazafiasnak, 

(A vasutasok Sós tábornoknál.) 
A helyicsoport vezetpsége számolva min-
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