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A Károlyi-párt és a Radikális Párt közös 
vilája a l^unkástaoács határozatáról. 

— Föliratot intéznek a kormányhoz. — Bizalom D e í r e János iránt. — 
— A jelölések sorrendje. — Vajas János nem fogadja el a jelöltséget, — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi Károlyi-
párt szombaton- délután rendkívüli tiszti 
ülést tartott, amelyre meghívta a radikális 
párt tisztikarának képviselőit is. Az ülésen 
dr. Becsey Károly elnökölt, aki kiiejtette, hogy 
a rendkívüli ülés egybehívására azért volt 
szükség, hegy a kél forradalmi párt állásí-
foglaljcn annak a helyzetnek dolgában, ame-
lyet a Munkástanács ismert határozata te-
remtett. Megállapítható, hogy a polgárság 
körében a Munkástanács fellépése nyugta-
lanságot' keltett. Jelenti, ezután az elnök, 
hogy a iKároliyd-párt elnöksége ebben a kér-
désben már határozott-. 

Dr. Pap Róbert közli, hogy az elnökség 
dr. Dettre János személyéhez a. legteljesebb 

bizalmáról bizto-
mükedésében a 

mértékben ragaszkodik, őt 
sltja és megá,lapítja, hogy 
legszigorúbb pártat lanság \ezet te . B á r h a a 
polgári pártokat fá jdalmasan érinti — mon-
dotta Pap Róbert - - a Munkástanács akció-
ja, az adott helyzetben nem találja helyes-
nek, hogy ez ellen a polgárság opponáljon, 
inert, minden konfliktust kerülni kell a mun-
kássággal. Javasolja azonban, hogy a Kára-
lyi-párt fejezze ki legnagyobb bizalmát és 
szeretetét dr. Dettre János iránt és forduljon 
felirattal a magyar népkormányhoz és az 
országos Károlyi-párthoz, hogv a nagyérdemű 
nagytehetségű pártférfiu képességeit őt meg-
illető munkakörben használja fel továbbra is. 
Dr. Szivessy Lehel felszólalása után Almás-
sy Endre azt a kiegészítő indítványt tette, 
hegy kér je fel a Károlyi-párt a radikális pár-
tot, hogy a bizalmi nyilatkozathoz járuljon, 
hozzá és a két forradalmi párt közösen szö-
vegezett (felirattal forduljon a népkormányhoz 
egyben indítványozza,, bocsásson ki a párt 
aláírási iveket, hogy a polgárság tömegnyi-
latkozatának erejével is fejezzék ki ragaszko-
dásukat és bizalmukat dr. Dettre iránt. Ez* 
után Reök Iván, szólalt fel. aki hozzájárult 
az előterjesztésekhez és megjegyezte, hogy 
szükségesnek mutatkozik annak a kérdésnek 
tisztázása, vájjon a szociáldemokrata párt-
tal való országos fegyverbarátság fennál-e, 
mert a forradalmi pártok a fegyverbarátság:-

- hoz ragaszkodnak. ag".. ÉÍS MilÉliÜífiÉi 
Ezután Becsey Károly elnök felkérte dr. 

Eisner Manót,, a radikális párt elnökét, hogy 
fej tse ki a radikális párt álláspontját. Dr. 
Eisner szerint a kérdés, amelyről a tanácsko-
zás folyik, oly nagyfontosságú, hogy min 
den érzelmi szempontot mellőzni kell az ál-
lásfoglalásnál és csak a politikai célszerűség-
re- kell tekintettel lenni. (Jgy látja, hogv az 
előtte feszólalók nem helyesen ítélik meg a 
Munkástanács intencióit. Eisner szerint fi-
gyelembe kell venni, hogy azt, amit a Mun-
kástanács Szegeden csinált, a szervezett 
munkásság ' orszlág más városaiban is 
megtette, miután a választási küzdelembe-
biztosítani akar ja győzelmét. Ezt az akciót 
nem lehet jogosulatlannak tekinteni. A szo-
ciáldemokrata párt Eisnerj szerint teljes 
őszinteséggel és barátsággal van bizonyára a 
forradalmi pártok iránt, de nem lehet közöm-
bös a világszerte hatalmasodó bolseviki moz-
galmakkal szemben és ezért, természetes, 
hagy teljes akciósZalwdságtít keres. Ezt a for-
radalmi polgári pártoknak is be kell l á tnb 
valamint azt is, hogy a szociáldemokrata 
párt átmeneti programja a polgárságnak jo-
igos és lörléitlelifiíieg védhető érdekeit nem 
sérti, ugy, hogy 

egyenesen kívánni kelt, hogv a nemzet-
gyűlésen a szociáldemokrata párt több-
ségben kerüljön be. 

Igy kerülhető el a polgárháború vesze-
delme és minden további társadalmi és gaz-
dasági megrázkódtatás , amely Magyárorsz . 
•got veszélybe dönthetné. Természetes, hogy 
a (forradalmi polgári párttok azért jogosan és 
szükségszerűen veszítek részt, a választási 
küzdelemben a demokrácia elve alapján,, de 
nem erőszakolhatják a hatalmi kérdést. Ezért 
pár t ja nevében csak ahoz járulhatna hozzá, 
hogy a forradalmi pártok oly közös nyilatko-
zatban egyezzenek meg, amely leszögezve 
azt. hogy a forradalmi polgári pártok radiká-
is magatar tásukhoz hívek és legjobb me 
győződésük szerint a Munkástanács határo-
zatában megnyilvánuló bizalmatlanságra 
nem szolgáltattak és elismervén, a Munkásta-
nács elhatározásának indító okait, továbbra 
is bizalommal vannak a szervezett munkás-
ság iránt. Megokolttá teszi ezt a bizalmat az 
a tény is, hogy a szociáldemokrata párt a 
felforgató bolseviki törekvésekkeli szemben 
állást foglalt és társadalmi védelmet nyújt 
mindenkinek. 

Dr. Eisner felszólalásának azt a részét, 
aholi a szociáldemokrata párt többségre jutá-
sának célszerűségét fejtegette, a Károlyi-
párt élénk ellentmondásokkal fogadta. 

— Ha így van, hagyjuk abba az egész 
választási harcot! kiáltották többen. 

— Mirevaló akkor" a választás? szólt 
közbe dr . Kószó István. 

A felszólalás egyébként a megjelentekre 
maradandó hatást tett. 

Tarján Illés szólalt fel ezután, aki min-
denben csatlakozott dr. Eisner felfogásához, 
majd Reök Iván az elhangzottak haiáSa alatt 
visszavonta ellen indítványát. A tisztikari ülés 
ezután elhatározta, hogy felterjesztést intéz 
a -Károlyi-párthoz és a radikális párttal közö-
sen feliratot küldenek a kormányhoz, amely-
ben kifejtik clr. Dettre János kormánybiztos 
távozásának körülményeit és kifejezést ad-
nak annak a bizalomnak és nagyrabecsülés-
nek, amellyel iránti viseltetnek. A felirat 
megszövegezésére bizottságot küldtek ki. 

Ezután dr. Becsey Károly elnök meg-
hívta az ülésre dr. Dettre János kormánybiz-
tost, akivel közölte a tisztikari ülés határoza-
tát. A Károlyi-párt bizalmáról és szeretetéről 
biztosította Dettrét. A kormánybiztos hálásan 
köszöni a szeretetnek megnyilvánulását. A 
jól teljesített munka tudatával távozik hiva-
talából. Bárhová állítsa a kötelesség, a hiva-
tás. mindenkor szívesen fog áldozatot hozni 
a közérdeknek. A párt bizalma erőt ad neki a 
további működéshez. 'Éljenzés és taps.) 

Ezután clr. Becsey Károly elnök jeleinet-
te, hogy délelőtt a kerületközi bizotcsá:; a j c 
•lolések sorrendjét a következőképen állapí-
totta meg: 

1. Szeged. 
2. Hódmezővásárhely (Kun Béla). 
3. Szentes—Csongrád (dr. Nagy György. 
4. Szeged. 
5. Hódmezővásárhely (Bodrogi Sándor.) 
6. Szeged. 
7. Tápé (Reök Iván.) 
8. Mindszent—Szegvár (dr. Nagy Jó-

zsef.) 
9. Szeged. 
A csongrádmegyei választási listán öt 

pót jelölt is szerepel. Ezek közül hármat Sze-

ged, egyet Tápé, egyet Hódmezővásárhely je-
löl. Tápé Fodor Miklóst. Hódmezővásárhely 
Koncz Pált jelölte. A szegedi pótjelöltről 
szerdán döntenek. 

Hosszas vita indult meg ezután a jelölé-
sek sorrendjéről. Becsey elnök azt javasolta, 
hogy ezt a kérdést, miután nincs kellőképen 
előkészítve és a radikális párttal való tanács-
kozás is szükséges,, halasszák a szerdai ülés-
re. Többen amellett voltak, hogy ne halasszák 
el a döntést. N 

Vajas János: Köszönettel fogadom a je-
lölést, de sajnálattal kell kijelentenem, hogy 
azt semmiesetre sem fogadom el. Kisgazda 
vagyok, helyre kell állítanom leromlott gaz-
daságomat. Nem hagyhatom abba a munkát. 
Testestől-lelkestől függetlenségi párti va-
gyok, az agitációban a legnagyobb erővel 
veszek részt. 

Felkiáltások: El kell fogadnia a jelöltsé-
get! Éljen Vajas János 

Vajas János: Sajnálom, nem iogadhatom 
el a jelöltséget. 

Miután Vajas János a párt tagoknak nem 
sikerült elhatározásának megmási tására rá 
bírni. Korom Mihálynak ajánlották fel a je-
löltséget, aki azonban szintén kijelentette, 
hogy nem fogadhatja el a jelöltséget. 

Vajas János : Neked 40 holdad van, le 
elfogadhatod! 

Korom Mihály: Nem fogadhatom el a 
jelöltséget, de rajtaleszek, hogy más alkal-
mas kisgazdát ajánlhassak szerdáig a pártve-
zetőségnek. 

Dr. Eisner Manó hangsúlyozta, hogy a 
radikális párt a kooperációt ugy értelmezi, 
hogy a jelölések összeségénél figyelembeve-
szik kívánságait. Nem járulhat hozzá azon-
ban ahoz, hogy a párt csak a részére esetleg 
fentartott helyek dolgában határozzon. 

Almássy Endre indítványozza, hogy dr. 
Dettre Jánost már most jelöljék első helyen, 
hogy ezáltal is kifejezzék iránta ragaszkodá-
sukat. Dr. Eisner éhez hozzájárult. A jelöl-
tek sorrendjét a kerületközi bizottság végle-
gesen szerdán állapítja meg. A mozgalmas 
tisztikari ülés ezzel a határozattal véget ér t . 

A karhatalmi kirendeltség 
a szociáldemokrácia mellett 

tüntet. 
— A polgári lakosság lefegyverzése. — 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap reggel Sze-
gedre érkezik a budapesti első magyar gyalog-
ezred zenekara. Ebből az ezredből való a kar-
hatalmi kirendeltség, amelyet Neuberger Frigyes 
városparancsnok vezetése alatt a rend helyre-
állítására vezényeltek a városba. A kirendeltség 
vasárnap délelőtt a szociáldemokrácia mellett 
fog tüntetni. Ez alkalomra érkezik a zenekar. * 

A katonaság leszerelése után szombaton 
megkezdődött a polgárság lefegyverezése is. A 
karhatalom, amely a kommunista-mozgalom 
miatt érkezett Szegedre, a nap folyamán a vá-

r o s utcáit bejárta és a járó-kelőknél kutatást 
tartott fegyverek után, még pedig eredménnyel. 
Akiknél fegyvert találtak, attól azt elvették és 
személyét igazoltatták is. Aki nem tudta magát 
igazolni, azt a rendőrségen, vagy a várospa-
rancsnokságon előállították. A karhatalmi osz-
tagok több házban is kutatást tartottak és igen 
sok helyen koboztak el be nem szolgáltatott 
fegyvert. Némely házban fölhalmozott fegyver-
készletekre találtak az államrendőrségi detektí-
vek útbaigazítása nyomán. 

Akiknél fegyvereket találtak, azok a sta-
táriális bíróság elé kerülnek. A polgári lakos-
ság lefegyverezése rövid idő alatt befejeződik 
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