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Dr. Somogyi Szilveszter az ablakból be-
szédet intézett a lenn .már türelmetlenkedő 
tömeghez. Kijelentette, hogv hozzá legköze-
Jebb állnak a szegedi leszerelt katonák, min-
den tőle telhetőt elkövet, hogv jogos igé-
nyeik e-t minél előbb kielégítsék. Azt mondot-
ta, hogy ha az életével válthatná meg a kí-
vánság teljesülését, ott az ablak előtt lőné ma-
gát főbe. 

A s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t b a n . 
A küldöttség vezetésével ezután a Mun-

kásotthon elé vonultak a leszerelt katonák. 
A deputácló a párt titkári hivatalába ment 
föl, ahol Nemes Lajos fogadta őket. Itt Klein 
Gyula adta elő a szabadszervezet tagjainak 
kívánságait. 

— Proletárok vannak itt, — mondotta — 
azok a proletárok, akik helyet foglalnak a 
szakszervezetekben, melyeknek tekintélyes 
tömegét alkotják. Azt követelik, hogy a sze-

gedi szociáldemokrata párt mostani vezető-
sége hagyja el a helyét s adja át olyanoknak, 
akik igazán a tömeg akaratát képviselik. A 
leszerelt katonák nem hajlandók tűrni, hogy 
a mostani vezetőség tovább is a város ügyeit 
intézze, visszaélve helyzetével. Követelik a 
leszereltek, hogy számarányukhoz mérten a 
Munkástanácsban is helyet foglaljanak. 

Nemes -Lajos kijelentette, hogv a kíván-
ságokat felsőbb fóruma, a Munkástanács elé 
terjeszti, mert a maga felelősségére nem in-
tézkedhetik. 

— Mi nem ismerünk felsőbb fórumot, 
mint a proletárság, — mondotta erre Ud-
vardy Ferenc. Ha követelésünk 24 óra alatt 
nem teljesül, akkor önök vállalják a felelős-
séget. 

A küldöttség az eredményt tudatta a le-
szerelt katonákkal, akik erre a legnagyobb 
rendben szétoszoltak. 

Kommunisták vasárnapja 
Szegeden. 

Zuhogó tavaszi esőben,' amely a régi 
márciusi fo r rada lomra emlékeztet, vörös 
zászló a la t t -katonák és munkások tömege áll 
a Kass előtti téren. A Prossnitz-liáz erkélyé-
ről keményen harsogó szavak zubognak le. 
Minden második mondatban, mint valami 
vörös rakéta, fölzeng a proletár-diktatúra -kö-
vetelése. Oroszországból jött katona a szónok, 
Lenin hazájából, a tornyos .Moszkva kőren-
getogéből hozta az u j liitet, az u j eszméket, 
az iij szavakat. A szónoknál csak egy érde-
kesebb: a lelkes tömeg, amelyik ha l lga t ja , 

j ö r e g népföl kelő .-áll mellet tünk és valahány-
szor a szónok, németes vagy oroszos módján 
Idee t mond eszme helyett, az öregedő ma-
gvai- meggyőződéssel dörmögi: Hát bizony 
ideje már ! Az eső pedig szakad, árad, a víz, 
mint a szavak fergetege onan felülről, olykor 
aij-jongó tapsok zaja á rad ki a Kass emeleté-
ről, ahol párhuzamos népgyűlés van, ott is 
a burzsoák és kormán yszociálisták ellen dö-
rögnek. ott is a prole tárdikta túrá t emlegetik. 
'Egyszerre csak a közelben egy női l iang 
emelkedik föl: Éljen a szociáldemokrácia. 
Pa-rázs kavarodás l ámád , az erkélyről a ve-
zetők nyugalomra intik a megmozduló töme-
get. A két népgyűlés véget ér, a két tömeg 
egyesül «s lelkes, de rendes sorokban .vonul 
föl tüntetni a Fekete I iáz elé. Innen a város-
házához ta r tanak , majd elmennek, for radal -
mi jelszavak és nóták kiséretében, a vörös 
zászló után, amely egyre sötétebbé ázik a 
szakadó esőben, a Kossuth Lajos suga ra t ele-
jén lévő párthelyisóg elé. A mindvégig lelkes 
tömeg, amelyhez sok kíváncsi p csatlakozott, 
nyugodtan oszlott szét, még egyszer és -még 
hangosaiban éltetve a proletárdiktatúrát. ' A 
legki tárt-óbb mégis csak az eső volt, az égi 
áldás szakadat lanul szakadt proletárra és 
burzsoára. A vizkeresztség igy megvolt bő-
ven. Bizony, elég is volt már a vérből. 

A választások ügye a 
Munkástanácsban. 

Budapest, március 10. (A Délmagyaror-
szág tudósitójától.) A Munkástanács ma est© 
bizalmas értekezletet tartott , amelyen dr. 
Kunfi Zsigmond közoktatásügyi miniszter a 

^választásokról beszélt. Kifej te t te , hogy külpo-
litikai okokból kénytelen a kormány a vá-
lasztásokat. megtar ta tni . Mindenesetre elő-
nyösebb volna, ha tiszta szocialista kormány 
választatnék. 

Egész Európában megszüntetik 
a védköteiezettséget. 

•— Az antant kártérítési szómlója. —i 

Paris, március 10. (SzikrátArirat.) A szö-
vetségesek legfőbb hadi tanácsa e l fogadta 
Lloyd George indítványát-. Évnek megfele-
lően egész Európában megszüntet.'],- a köte-
lező sorozAfii rendszert és helyébe mindenütt 
az önkéntesi rendszer lé fi. A részi iNte-k ben még 
nem egyeztek meg, azokat később fog ják ki-
dolgozni. A szövetségesek benVujtoíták már 
kártérítési számlájukat a jóvátételi bizott-
ságnak. iBelgium S5—'40 milliárdot, F r a n c i a -
ország még nagyobb összeget követél. A jó-
vátételi bizottságnak meg lesz az Ja joga, 
hogy ezeket a követeléseket Németország .fi-
zetőképességéhez mérten csökkentse. ( 

A George Washington ufja. 
Páris, márc ius 10. (Szikrdt ár iirat.) A 

George Washingtoni fedélzetéről.) A 1 tengert 
igen nyugta lan , a ha jó jól halad előre. ; 

Megalakult a szegedi vasutasok házépítő szövetkezete. 
(Saját tudósít(MitoU A De magyarorszás. 

megír ta már, hogy a szegedi vasutasok köré-
ben mozgalom indult meg családi házak épí-
tésére. Az aláírások eddig csendben folytak, 
hétfőn délután a városháza közgyűlési termé-
ben tartott értekezleten az ideiglenes vezető-
bég mégis arról számolta tot t be. hogy eddig 
több mint»háromszázan jelentkeztek a szövet-
kezetbe való felvételre. A komolv és nagy-
szabású akció több száz vasutast hozott ösz-
sze a városháza közgyűlési termébe. A vas-
utasok között teljes volt az egyetértés, hogv 
n e vár janak mindent az államtól, hanem a 
s a j á t -erejükből és szorgos műn kajakkal sze-
rezzék meg örök tulajdonul a családi házai-
ka t . Ha azonban időközben Magyarországon 
a viszonyok odáig érlelődnek, hogv a segités 
a z állam kötelessége lesz, a vasutasok akkor 
élni fognak követe'ésükkel. 

A gyűlést Schmidt Ferenc főmérnök nyi-
tot ta meg. Rendkívül: érdekes, alapos és reális 
tanulmánnyal mutatott rá arra, hogy ha az 
ál lam minden évben 170—180 millió koronát 
költene a lakásszükség enyhítésére, akkor is 
5- -4> év telne el, amig a legszerényebb lakás-
igények kielégítésre lelnének. És ekkor is a 
közalkalmazottak nem sa já t házaikban, ha-
nem városi bérházakban laknának. Ezért cél-
irányosnak t a r t j a , hogv a vasutasok segítse-
nek magukon olyaténkép. hogy szövetkezetbe 
tömörülve pénzt gyűjtsenek az építési költ-
ségek legalább 10 percentje erejéig, mely után 
a z állapi vagy a város, vagy mindkettő se-
gítségével, olcsó hite ével anr^uitáso-s kölcsön 
felvétele utján saját maguknak építsenek há- ' 
za t . Külföldi példákat hozott fel, amelyek 
messze megelőzik a magyarországi vasuta-
sok ellátását ezen a téren. Előadását a 'kö-
vetkező határozati javaslatiba tömöritette: 

-— Lépjenek a szegedi vasutasok ház-
építő-szövetkezetbe azon célból, hogv az épí-
tési költség 10 percentjét megtakarí tva, csa-
ládi házat építtessenek 25—35 ezer korona 
költséggel. Az építési költségek 90 percent-
íiének -fedezésére a várostól, a Máv.-tói. vagy 
az államtól 3—4 percentes annuitásós köl-
csönt kérjenek. Hívják föl a város figyelmét 
ar ra , hogy a körtöltésen belül levő telektulai-
donosok telkei háztelkek céljára való par-
cellázás végett az 1919. XVíll. néptörvény 
alapján sajátítsa ki és önköltségen jut tassa az 
építtetni szándékozó jelentkezők birtokába, i -
ílö'tve tulajdonába. Végül kérik a vasutasok a 
városi szabályrendeleinek a mostani viszo-
nyokhoz mért korszerű megvál tozta tását és' a 
(körtöltésen belüli összes telkek váiosrnde--
7ési szabályozásál. 

Sajtos művezető ismertet te ezután a 
antikban; történt szegedi házépítő akciók?*, a 
melyek köziil tulajdonkép csak egv vezetett 
e redményre . A szegedi hatóság mindig Ide-
genkedett az ily alakulatoktól, most azonban 

vasutasoknak össze keli tartani, hogv ez a 
szövetkezet diadalra vigye sok szegény rnun-

j kás és közalkalmazott ügyét. Alig hogy ki-
i pat tant a terv, már is seregestőí jelentkeztek 
j az -érdeklődők és ma már 300 aláíró \ a r és 

több mint 20,000 korojiát fizettek be. Ez az 
összeg óráról-órára nő és hiszi, hogy mire a 
megvalósításra kerül a sor, százezrek fölött 
fog a szövetkezei rendelkezni' Ajánlja 
Schmidt főmérnök határozati javaslatának el-
fogadását . 

Atuírásovies Károly a mult és a/ialen la-
kásmizériák szomorúságairól szól. A házigaz-
dák zsaroló, rendszeréről, amely a jövőben 
csak fokozódhatik. Elfogadja az akcióra vo-
natkozó tervet. 

Somogyi Károly figyelmébe ajánlotta u 
vezetőségnek a reális számítási alapra való 
helyezkedést, mert az építtetők mind szegény 
emberek lesznek, akiknek a teherbíró képes-
ségével számolni kell. 

Schmidt iömérnek rámutatott arra. hogy 
Somogyi aggályai csak látszólagosak, mivel 
a vasutas, ha a csa 'ád minden tagja szorgal-
masan és okosan gazdálkodik a mintegy 100—-
12(1 négyszögölnyi kertben és ápolja a ház: 
szárnyasokat , tar tanak sértést, esetleg tehe-
net, a megélhetés oroszlán részén- m á r átse-
gítette magát . A gazdálkodással azonkívül 
2 3000 korona megtakar í tás t ' érhet el, ame-
lyet tu 'ajdonkép mind a házépítés költségeire 
fordíthat. 

Ugyanily értelemben szólalt tel S a j t o s 
művezető is. Többek felszólalása után a gyű-
lés Schmiicít iőmárrtök indítványát egyhr/n-
guíaa elfogadta és a vasutasok kimondották a 
szenedi házépilő-szövetkezet megalakulását. A 
szövetkezet ügyeit ideiglenesen a jelenlegi ve-
zetőség lát.ia e'. Pá r héten belül megválaszt-
ják a végleges vezetőséget, amely a nagy 
szabású akciót dűlőre iogja vinni. 

Tiltakozás az antant 
imperializmusa eilen. 

tCrftnf, március 110. Az AIUan.ee General 
de Trarail tegnap egyhangúlag elhatározta, 
ihogy felhívást intéz a f rancia nemzethez, a 
melyben tiltakozik az antant imperial izmu-
sa, mindenféle nyílt, és burkolt területíhóditás 
és a szenátusnak a kollektív munkaszerződés 
terve ellen tanúsí tot t ellenállásává! szemben. 
Különösen jelentős a t i l takozásnak egy p a s -
szusa, amely azt. mondja , hogy a szakszer re-
zet a, kormányra, hántja a felelősséget a vé-
res felkelésekért. amelyek Franciaországban 
léi ni adhatnak. 

j|f| Vászon, zefir és 
kötött* szövöttáruk 
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