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Szeged, 1919. VIII. évfolyam 57. szám. Kedd, március II. 

általános tüntető sztrájk Szegeden. 
Kedden délelőtt 10 órától délután 2 óráig szünetel 

a munka. 

(Saját'tudósítónktól.) A Délmagyaror&ág 
részletes tudósítást közöl a szegedi kommu-
nisták mozgalmairól. E mozgalmakra vála-
szol a szociáldemokrata párt és a Munkásta-
nács. Válaszol különösen arra a vádra is, 
hogy a szegedi szociáldemokrata pártvezető-
ség nem felel meg hivatásának, mert nem hü 
kifejezője a tömegakaratnak. A vádat a lesze-
relt katonák szabadszervezetének nevében 
emelte egy küldöttség Nemes Lajos párttit-
kár előtt. 

A Munkástanács hétfő esti ülésén elhatá-
rozta, hogy 

kedden délelőtt 10 órától 
délután 2 óráig a szegedi 
szociáldemokraták általá-
nos tüntető sztrájkot ren-

deznek. 
Délelőtt fél 11 órakor a Klauzál-téren nagy-
gyűlés lesz, amelyre fölvonulnak a szociál-
demokrata párt összes tagjai. Erre vonatkozik 
a szociáldemokrata pártvezetőség és Munkás-
tanács- itt közölt kiáltványa: 

Felhívás 
Szeged munkásaihoz, munkásnöihez 

és katonáihoz. 
Elvtársak! 

A mai válságos időkben lelkiis-
meretlen és felelőtlen egyének az 
^tnugy is felizgatott lelkekben tuh 
zátt követelések támasztásával olyan 
szenvedélyeket ébresztenek fel, ame-
lyek csak általános elégi/let lenség 
okozására alkalmasak, amelyeket 
azonban a rendelkezésre álló összes 
eszközök igénybevételével sem lehet 
teljesitenM. 

Ebben- a meggyőződésben és a 
kötelességteljesítés tudatában a leg-
határozottabban visszautasítjuk a tö-
megszenvedélyek felkeltését célzó és 
ellenünk irányuló azt az aljas rágal-
mat, hogy mi nem teljesítjük köte-
lességünket. Letagadhatatlan igaz-
ság az, hogy a kívánságok és köve-
telések teljesítése terén a proletárság 
erkölcsi és aiiyagi érdekeinek védel-
mében a mai nehéz időkben rnegsza-

[ bott lageslegszélsöbb határokig is el-

megyünk. 
Ennek dacára rágalmazóink a 

polgári pártok teljes megkímélése 
mellett egyesegyedül azt a szociál-
demokrata pártot támadják és gya-
lázzák meg nem érdemelt kímélet-
lenséggel, amely hosszú és nehéz küz-
delmek után elismertette a népjogo-
kat. Ellenforradalmi törekvésnek kell 
minősítenünk rágalmazóink akna-
munkáját, mert ennek csak a régi 
uralom visszaállítása lehet a követ-
kezménye. 

Katonatestvéreink! T j se üljetek 
fei lelkiismeretlen izgatásoknak, hi-
szen minden teljesíthető követeléstek 
kiküzdésében eddig is mindig maga-
tok mellett láttatok bennünket. Igy 
lesz ez a jövőben is. Ha eljön, már 
pedig bizonyosan el fog jönni az ideje 
annak, hogy nemcsak Szegeden, ha-
nem az egész országban síkra kell 
•szállnunk a munkásság és katonaság 
boldogabb jövője érdekében, akkor 
ezt egységesen fogjuk majd megtemi 
a teljes siker biztás reményében. 

Mindezeknél fogva elhatároztuk, 

hogy kedden délelőtt 10 órától kezd-
ve Szegeden általános tüntető sztráj-
kot rendezünk, amely időponttól 
kezdve minden ipartelep, üzlet, ven." 
déglő, kávéház, közhivatal és iskola 
is zárva lesz; majd délelőtt fél 11 
órakor a Klauzál-téren tüntető nép-
gyűlést tartunk, amelyre a szociál-
demokrata párt központi vezetősége 
küld szónokot. 

A szegedi szociáldemokrata párt 
megbonthatatlan egységét fogjuk a 
sztrájkkal- is, a népgyüléssel is do-
kumentálni. Hadd lássák rágalma-
zóink, hogy a teljesíthető proletár-
követelésekért mindannyian egysége-
sen küzdünk és a legteljesebb harci 
készséggel foglalunk állást. 

Minden elvtársnak kötelessége, 
hogy ott legyen a tüntető népgyű-
lésen. 

A szegedi szociáldemokratapárt 
é s munkástanács. 

A keddi sztrájk nemcsak azt jelenti, hogy 
az összes ipari üzemek szünetelnek, hanem 
azt is, hogy megáll a munka mindazokban a 
hivatalokban és intézetekben; is, amelyekben 
szociáldemokraták az. alkalmazottak. Igy a 
városházán és az iskolákban is szünet lesz, 
mert a városi tisztviselők, a tanárok és taní-
tók túlnyomó többségükben szociálisták. Elo j 

szőr sztrájkolnak együtt kedden a fizikai 
munkásokkal a szellemi munkások. A Klauzál-
téri nagygyűlésen budapesti pártkiküidöítek 
is mondanak beszédeket. 

A spartaeusok tovább 
harcolnak. 

st 

Berlin, március 10. Ebben a pillanatban - -
éjjeli fél két órakor — a harcok dühös erővel 
tovább folynak. Az ostromállapot kihirdetése 

.nem félemlítette meg a spartacusokat. A 
helyzet nagyon komoly. -

Berlin, március 10. A Berliner. Zeitung 
Mittag jelenti: A lichterfeldi rendőrfőnöksé--' 
get 3—400 kommunista támadta meg. ahol 
kormánycsapatok tartózkodtak. A spartacu-
soknak sikerült a rendőrfőnökséget néhány 
perc alatt elfoglalni. 

Berlin, március 10. A kora reggeli órák-
ban teljes hevességgel indultak meg a harcok 
a kormány csapatok és a spartaeusok között. 
A kormánycsapátok elsőssortüze a Frakfurter-
Alléi pályaudvar és környéke ellen irányult. 

Csak alapos tüzérségi előkészítés után tudták 
a kormánycsapatokat előreküldeni. A sparta-
eusok a háztetőkön megerősített gépfegyve--
rekkel szakadatlanul tüzeltek a felvonuló kor-
mánycsapatokra. Lichterfelde • a legsűrűbb 
gépfegyver tüzelés alatt állott. A Ijchterieldei 
rendőrséget és a potyái a spartaeusok már el-
foglalták. A kormánycsapatoknak sikerü'.t a 
spartacusokat kelet felől bekeríteni, ezáltal 
biztos lesz a felkelők veresége. Az éjszaka fo-
lyamán a spartaeusok kirabolták az összes 
lichterfeldei üzleteket. A tegnapi harcoknak 
200 halott és számtalan sebesült áldozata van. 
Az összes kórházak zsúfolva varinak sebe-
sültekkel. A tetemnézőkbe már nem fémek a 
hullák. - a ...» 
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