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Leszerelt katonák nagy tüntetése. 
Követelés a szegedi gazdagoktól. — Kívánják a szociáldemokrata 

pártvezetőség lemondását. 
(Saját tudósítónktól . Köztud mtásu, liogv 

a eszere l t katonák k (ében országos mozgal-
mat indítottak, aine- \ minden leszerelt, a 
tiszii rendfokozatba nem tartozó ka tona ré-

' szérc 5400 korona vé;íK.;eie'ga:st követel. A 
mozgalom Budapestrő, iuduii K' S I crona-
ganda vidéken is e'te j.-lt. S z e g e d n a mu' í 

, 'vóiiap elején alakul-, meg a lőszere'; katonák 
szabadszervezete. A szervezet gyűlésein ál-
landóan idézik a hadügyminiszter szavait, a 
melyek szerint a leszerelt katonák kívánsága 
azért nem teljesíthető, mert az hét milliárd-
nyi költséget okozna és biztosan előidézné az 
á l lam csődjét, Erre i\ szervezet szónokai azt 
válaszolják, hogy ők nem az államkincstár-
tól, hanem egyenesen a milliomosok kasszái-
ból akar ják előteremteni a pénzt. 

A szegedi szervezet hétfőn újból gyűlést, 
utána tüntetőfelvonulást tartott , tagjai nagy 
tömegben a városháza elé vonultak föl vörös 
lobogó alatt. Egy küldöttségük 'járult a pol-
gármester elé, akitől azt kívánták, iiogv elte-
kintve az ügy országos elintézésétől. Szege-
den a maga hatáskörébe teljseitse a szervezet 
követelését. A polgármester hosszabb beszéű 
ben kifejtette, hogy ezt nem tehén; jogos-
nak ismerj el azonban a szegény segélyre 
szoruló leszereltem igényét és sürgős, nyoma-
tékos fölterjesztést intéz a koimúnyhoz. 
Ugyanezt kijelentette hivatali szobája ablaká-
ból a városháza előtt várakozó sokaságnak 
is. 

A polgármestertől a szociáldemokrata 
párt veze tőséghez vonultak a tüntetők. A 
küldöttség ott azt kívánta, hogy a leszerelt 
katonák szabad szervezetének képvise'ői he-
lyet foglaljanak a Munkástanácsban. Nemes 
Lajos párttitkár azt válaszolta, hogy a kíván-
ságot felsőbb fórum elé terjeszti, mire Ud-
vardy Ferenc kommunista pártelnök, a le-
szereitek 'szabadszervezetének egyik szónoka 
kijelentette, hogy a szervezet 24 órai határ-
időt ad a követe.és teljesítésére. 

A tüntetés lefolyása a következő veit: 

A l e s z e r e l t e k g y ű l é s e . 
A Korzó-mozi nvári helyisége hétfőn dél-

előtt megtelt leszerelt katonákkal. Nők is vol-
tak a ha Igatóságban és természetesen szá-
mos, a leszereltek szabadszervezetéhez nem 
tartozó érdeklődő. 

Minthogy a sokaság türelmetlenkedni 
kezdett , Klein Antal alelnök, az elnök meg-
érkezése előtt megnyitot ta a gyűlést. 

Berta György volt az első szónok. Hosz-
szasan beszélt a leszerelt katonák sulyos hely-
zetéről. A szervezetük — úgymond — még 
semmit sem tett s ha működése továbbra is 
ilyen lanyha lesz. akkor a hazatért katonák 
egy fillért sem fognak kapni. (Helyeslés.) Or-
szágos kongresszus összehívását indítvá-
nyozza. 

Klein Gyula elítélően beszél arról, hogy * 
szociáldemokrata párt ellenzi a követelés tel-
jesítését. A leszere t katonák szervezetébe kí-
vánja olvasztani a Hadirokkantak szerveze-
tét. Elfogadja Berta indítványát. 

Az időközben megérkezett Ozsvárv Jó-
zsef elnök Bertával szemben védelmezi a ve-
zetőséget. A szervezet szerinte még nem elég 
erős ar ra , hogy célját elérhesse. A követelési 
azonban jogossága bizony osan ce! hoz fogja 
vezetni. A kívánság jogos volta; az is bízó 
nyitja, hogy a letartóztatott budapesti veze-
tőséget Lszabadonbocsájtották, mert kiderült 
róluk, hogy nem akarnak puszta föl forgatást 
s nem vettek részt a Népszava épülete ellen 

való budapesti gépfegyveres támadásban. 
Berta indítványát elfogadja. 

Klein Ama : Téved az elnök, ha ugy érte-
sült, hogy a budapesti vezetőket .szabadon 
bocsájtct ták. Ellenkezően: még három veze-
tőt tartóztat tak le. A szegedi szervezet veze-
tőségét azonban ez ne riassza el a cselekvés-
től. Helytállónak tar t ja a tétlenség vádját. Ez-
zel önmagát is vádolja ugyan, de bizonyos, 
hogy már legalább a kormánnyal való tár-
gyalásnál kellene tartani. Az országos kon-
gresszus összehívását, amit Berta György in-
dítványozott , nem helyesli. Ez csak ujabb ha-
lasztása volna az ügynek. Fölhívja a taggyű-
lést. hogy vonuljon föl testiiieti'eg a polgár-
mesterhez és kérje föl. legyen tolmácsa a le-
szerelteknek a szegedi nagytőkéseknél. Szen-
tesen és Csongrádon már kielégítették a ha-
zatért katonákat, mért ne tehetnék ezt meg 
Szegeden is a gazdagok. Ha sokalják a kö-
vetelést, adjanak egyelőre, az úgy Országos 
rendezéséig, egy nagyobb összeget. 

Udvardy Ferenc a szegedi Kommunista 
párt nevében beszélt. A leszereltek követelése 
— úgymond. — semmiség. Nem az az 5400 

' korona kell, hanem az egész hatalom, amely 
ma a burzsoázia kezében van. Ha a proletá-
rok összetartanak, akkor egyszerre vissza-
vehetik azt. ami vo'taképpen az övék, mind-
azt. amit ít burzsoázia az ő munkájukkal szer-
zett. Megj'kell teremteni a proletárdiktatúrát! 
Hozzájárul ahhoz, hogy fölvonulianak a pol-
gármesterihez. 

Klein Gyula azt indítványozza, hogy ne 
a polgármesterhez, hanem a Munkástanács-
hoz vonuljanak íöl és attól kényszerítsék ki 
a kívánságuk teljesítését. 

Udvar dy Ferenc e r re azt ajánlotta, hogv 
küldöttség menjen ugy a polgármesterhez, 
mint a szociáldemokrata pár t vezetőségéhez. 
Ha ezek a fórumok — mondotta — nem ad-
ják meg azt, amit kérünk, akkor majd elvesz-
sziik mi magunk. A hallgatóságot fölhívta, 
hogy a fölvonulásnál komoly, nyugodt maga-
tartást tanúsítson. 

Miután kijelölték a küldöttség tagjait, vö-
rös lobogó alatt, tömött sorokban a város-
háza elé vonultak a gyűlés résztvevői. 

A polgármesternél. 
A városháza előtt harsány jelszavakat 

hangoztatott a sokaság, amelv sűrű sorokban 
foglalt állást. A proletárdiktatúrát éltette, az-
tán, mikor már fönt járt a küldöttség, hall-
juk-ózva sürgette a polgármester válaszát. 

Dr. Somogyi Szilveszter hivatali szobá-
jában Ozsváry Ferenc adta elő a leszerelt 
katonák szervezetének kívánságát. 

— Nem akarunk — mondotta — k ö z v e t -
lenül a kormányhoz fordulni. Hasson oda sa-
ját hatáskörében a polgármester ur a bur-
zsoáziával és a szociáldemokráciával szem-
ben. hogy mi itt Szegeden megkapjuk, ami 
bennünket jogosan megillet. Van itt Szegeden 
annyi gazdag ember, akiknek a zsebéből ki le-
het elégíteni a kívánságunkat. Amennyiben a 
követelésünk nem teljesül, a felelősséget elhá-
rítjuk magunktól. 

Klein Antal, majd Klein Gyula hasonló 
értelemben beszéltek. Utóbbi megismételte, 
hogy Szentesen és Csongrádon már kielégí-
tették a gazdagok a katonákat. Ezt a három-
szor akkora Szeged is megteheti. Udvardy 
Ferenc szintén a követelés teljesítését sür-
gette. 

A polgármester azt válaszolta, hogy jói 
ismeri a sanyarú viszonyokat, a leszerelt ka-

tonák nehéz helyzetét, de ő, a maga hatás-
körében, legjobb akarata mellett sem intéz-
kedhetik. Nem Szeged, nem Szentes, nem 
Csongrád hatóságának dolga ebben a kérdés-
ben határozni. Ez országos ügy. Szeged nem 
üzent hadat, Szeged nem döntött abban, hogy 
háború legyen. De még ha lett volna is befo-
lyása abban, hogy a háború fölött határozzon, 
akkor sem a háború mellett határozott volna. 
Hisz ő, a polgármester, most is óvta attól a 
katonákat, nehogy összeütközésbe jöjjenek a' 
szerbekkel, akik megszállva tartják a város 
egy részét. Szeged nem felelős a. háború csa^ 
pásaiért, de ettől eltekintve, a népkormány 
füladata, hogy a segélyre szoruló leszerelte-
ken segítsen. A kormány adhat csak meg-, 
bízást a városnak, épp ugy. mint a leszerelés-
kor törtém, hogy a hadbói hazatérteknek ki-, 
fizessen bizonyos egyenlő összegeket. Azután 
tneg olyan nagy pénzkövetelésről van szó, a 
melyet sem a város, sem az itteni gazdagok 
pénzéből kielégíteni nem lehet. 15.000 lesze-* 
relt katona tartozik Szegedhez. Ennyiszer 
5400 koronát kellene előteremteni. Ha ő meg-
engedné a leszerelteknek, hogy maguk elégít-
sék ki magukat a gazdagok vagyonából, ez 
rablásra és gyilkosságra vezetne. De nem isi 
lenne kielégítve minden leszerelt. Mert egyik 
százezret Vinne,el, a másiknak meg semmi 
sem jutna. — ö semmiféle politikai párthoz 
nem tartozik. A leszerelt katonák szervezete 
is azt hangoztat ja , hegy pártonkívüli. Akkor 
tehát ne kommunista módon akarjanak a kí-
vánságuknak érvényt szerezni. 

Udvardy Ferenc: Helytáll az, amit a pol-
gármester ur mondott, hogy a népkormátiy j 

nak kellene elsősorban gondoskodni a lesze-
relt katonákról. De a népkormány a magán-
tulajdon alapján áll és nem enged hozzányúl-
ni a milliomosok vagyonához, holott az csak 
a dolgozók munkája á rán szerzett, a dolgo-
zóktól elvett pénz. Nekünk jogunk volna visz-
szakövetelni mindazokat a milliókat, de mi 
egyelőre most csak egy kis részt követelünk 
belőle. — Visszautasít ja azt, mintha ők rab-
lók és gyilkosok lennének. Állítja, hogy a le-
szereltek követelésének kielégítésében, min? 
általában a jogos rend megteremtésében. S / e -
ged is lehet kezdeményező. 

Dr. Somogyi Szilveszter: Én nem ezt 
mondtam! Tiltakozóm ez ellen az elferdités 
ellen és ha Udvardv ur igy reprodukálná agi-
táció céljaira a szavaimat, akkor nyilt ember 
létemre kénytelen lennék kijelenteni, hogy nem 
mond igazat. Ismétlem, én nem íntézkedhetem. 
Hanem a kormányt sürgősen és nyomatéko-
san felkérem az intézkedésre. 

Konti, a kommunisták vezetőségének tag-
ja azt fejtegeti, hogy ha az egész tömeg ki-
lépve passzivitásából, mint egy hata lmas 
egység, föllép a maga túlnyomó többségében 
és igy elveszi a gazdagok magántulajdonát , 
akkor az nem rablás, hanem jog. 

-Most vele, majd ismét Udvardyval pole-
mizált a polgármester. Végre Ozsváry az t 
kérdezte, vájjon jogosnak ismeri-e el a pol-
gármester a leszerelt katonák követelését. 

— Ugy van, a szegény leszerelt katonák 
követelése jogos, --- felelte dr. Somogyi. 

— Mindnyájan szegények vagyunk. — 
mondotta a küldöttség egyik tagja. 

— Nem sok pénzről van szó. szólt egy 
másik, mi csak azoknak kívánjuk az 540fj 
koronát, akik tagjai a szervezetnek. Ezek ösz-
szesen vagy ötezren vannak. 

Végül a deputáció hozzájárult ahhoz, 
hogy a polgármester a kormányhoz tegyen 
sürgős fölterjesztési. 

Három napon beiül kell efrtnézni az 
ügyet. A polgármester a város vagyonos pol-
gárainál eljár, hogy előzetes segélyben része-
sítsék a rászoruló lőszereiteket. 

l i l i l ^ n n 15-ik pontja! Mindenki szivarkahüvelyeket kizárólag 
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Szeged, Jókai-utca 11. szám. Telefon 15—20. 
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