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S a proletár uralom biztosítására szolgálnak a Forradalmi Kormányzótanács elrendelte választások. Szegeden 14-én: választják meg a munkás- és katona-tanácsot és a
föld-mivérszegény ek tanácsát. Csak munkások szavazhatnak. Munkaadók, tőkések nem.
Szegeden 240 tagot és 24 póttá go; választanak. A .megalakult munkás-, katona- és foldat ijves-tanács a maga- kebeléből 50 tagot kil|d
ki majd a Tanácsok Kongresszusába. A szavazólapokat csak" a választások adják át ti
- -avazóknak. 'A' választási bizottság a következő folliivást közli:
Proletárok szavazzatok!
Munkások, 'katonáik, földmives szegények! Szeged proletárjainak hétfőn, foilyó hó
14-én lesz legelőször módjában, hogv szavazati ijífeát: gyakorolja. Munkás:, katona és
földmives szegények 'tanácsát választunk, a
mely tanács lesz hivatva az uj államformában Szeged városát kormányozni. Szeged
munkássága e nagy napot ünneppé avatja,
nem -dolgozik senki, hanem agitál, hogv minden proletártestvér szavazatit leadja. Testvérek, -mutassátok mag hatalmatokat, mutassátok meg, hogy Szegeden é' még a proletárokban az összetartás.
Agitáljatok;, hogy senki otthon ne maradjon, hogy erőnket szavazatunk 'nagyságával is megmutassuk, amely az uj állán forma megalapozását részünkre biztosítja. s
Éljen az összetartás, éljen a munkástársadalom!
A munkás, katona és földmives- szegények tanácsának megválasztása a város fcelterületén f. hó 14-én, a külterületen pedig
13-án lesz •megtartva. A 'szavazás reggel 8
órától délután 4 óráig tart.
1: napon ne dolgozzék senki, hanem siessen szavazatát leadni azon kerületi szavazatszedő bizottságnak, amelyhez Iclkása szerint
tartozik.
I. választó kervl' t: Belváros. Tisza Lajos körút, Kossuth Lajos-sugárut, Londoni-,
Berlini- és Bécsi-könit, Bánó inkor t-sor és a
Tiszapart által határolt városrész. Szavazási
hely: Városháza közgyűlési terem.
II. választó kernlét: íFélsőváro.s. Szent
györgy-uteá, Vásárhelyi-sugámt, Gyevi sor,
.Makkoserdősor, Pacsirta-utca, Kossuth Lajos
sugárul ós a Tisza Lajos-körut által határolt
városrész. Szavazási hely: Wagner-Vendéglő,
-Csuka utca és Brüsszeli-körűt sarok.
III. választó kerület: Felső város. Etelkasor, SziUérbsor, Tápéi-sor, Gyevi sor, Vásárhelyi-sugárut, .Szentgyörgy utca, Tisza Lajoskörut és a -Felsőtiszapart által határolt városrész. Szavazási hely: Szilléri iskola.
IV. választó kerület:
iR-ókus. Londonikörűt, Pacsirta utca, .Rókusi temető, Körtöltéssor, Sihaköz. Petress-utea, Kossuth Lajossugárut, (Rókusi pályaudvar, Téglagyár, Dorozsmai sor, Kálvária u t és a Kálvária-utca
általi határolt városrész. (Szavazási hely: Rókusi iskola.
V. választó terület: Móraváros. Bánomkert
Béc-i'-körut, Bcrlini-kömt, Kálváriautca. Kálvária-sor, Kordasor, Csere pessor,
Petőfi Sándor isugárut, Rákóczi-utoa, Vaspálya-utca és az Indóház-tér által határolt városrész,. Szavazási hely: Petőfi Sándor isugáruti óvoda.
VI. választó kerület: Msóváros. Alsónvoniás •;-•(!•!*, SzentinihíilytcleK sor, Ballagitó soí,
JTáttyas-sor, Indóház, tér, Vaspálya-utca, Rákóczi-utca. Petőfi Sándor-sugárul és a Vámtér által határolt- városrész. Szavazási hely:
A1 Sóvá ro®i óvod a.
VII. választó kerület: Újszeged. H a t á r z á r
miatt nem szavaz.
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VIII. választó kerület: Alsótanya. Szavahogy hétfőn, a választás napján délelőtt
zási helyek: Domaszéki iskola, Rózsa járási
tíz órakor a szakszervezet helyiségébe!!
iskola, Rókahegyi iskola, Röszkei iskola.
gyülekezés, ahonnan testű etileg az I. kerüIX. választó kerület: RöszkedSzentmihályleti szavazatszedő bizottsághoz
fölvonutelek. Választási hely: A sz; ntmihályteleki
limlk,
h-c/gy
szdvazati
-jogunkat
gyakoroliskola.
juk. Minden elvtársunk és alkalmazott tárX. választó kerület: Felső tanya. Válaszsunk hozza magával feleségét, esetleg 18
tási helyek: Szatymazi iskola, Felsőközponti
éven felii i családtagját, hogy a szavazatok
kapitányság, Belső csengelei iskola.
számát' azok i« szaporítsák. Csupán azok
A város körüli fekete földeken lakók lanem szavazhatnak., akik bérmunkásokat
kóhelyükhöz legközelebb eső szavazási helyen
foglalkoztatna,k. (Ezen fogalom alá nem
adhatják le szavazatukat.
tartozik
a háztartási alkalmazott.) A sza"Választójoga vau nemre való tekintet
vazás alkalmával mindenki hozza magával
nélkül minden 18. életévét betöltött és a 'társadalomra hasznos munkából élő munkásnak, i tagsáigi igazolványát, esetleg kerületi pártalkalmazottnak, vagy oly háztartási 'munká- |
szervezeti tagságii könyvét. Ismétlem, hogy
latokká; foglalkozóknak, kik a fenfemlitett
a városi alkalmazottak testületileg fognak
munkásuk éle tten tartását munkájukkal leheszavazni az I. kerületi szavazatszedő bitővé teszik.
zottság előtt. Gracza János titkár.
Mindenki igazolni tartozik szavazatra
A tanyákra kijelölt szavazatszedő -bizotijogosultságát szakszervezeti, vagy párttagmár szombaton délután kimentek a
sági igazolványával, munka-, vagy cseléd- szavazatszedő helyekre, hogy a szavazások
könyvével. Amennyiben ilyenekkel nem ren- vasárnap már a kora reggeli órákban megdelkezne, abban az esetben a választásnál kezdődhessenek.
működő bizottság által megállapított módon
is igazolhatja jogosultságát.
A Közalkalmazottak
Katonák a 46-os laktanyában és a tiszti
Országos Szövetségének helyi egyesülete vapavillonban
szavaznak.
sárnap
április 13-án délelőtt 9 órakor a főSzeged, 1919. évi április 11-én.
reáliskola tornatermében álta'ános taggyűlés^
Választási
bizottság.
tart. Az ülés társfva a hétfői választás előkészítése
és a szavazásra jogosító igazolványok
A katonai szakszervezet
kiosztása. Megjelenés mind a 7 szakszervezet
vasárnap délután 3 órakor gyűlést tart a összes tagjaira kötelező. Dr. Bródy elnök,
Mars-téri laktanya udvarában. A csendőrök, Tóbiás titkár.
népörök, pénzügyőrök valamint az összes katona; alakulatoknál levők megjelenését kéri A k e r e s k e d e l m i a l k a l m a z o t t a k h o z .
a vezetőség.
Az összes kereskedelmi alka'mazotiakai
A helyőrség a következő helyeken fog
ezúton
értesítjük, hogy a hétfői választások
szavazni;
ügyében 13-án, vasárnap délután 4 órakor
I. 'Elnök Sziráki Lajos, ellenőrök: LenVár-utcai helyiségünkben rendkívüli
fontos
gyel Miháiy, Jancsó. Szavazatszedő: Fejér
ülést
tartunk,
-melyen
életbevágó
dolgok
miatt
János, Klémert József.) A tiszti pavilon 136.
becsületbeli
kötelessége
.mindenkinek
megjeszámú szobájában: a kerülethez beosztott
összes, katonák és polgári személyzet, a had- lenni. Mindenkit okvetlen elvár a Vezetőség.
bíróság. a volt nemzetőrség, az árkászok, a
Az Iparltisztvlsefők
távirdászpk, a csendőrség és mindazon kato(Iktosz) föggiet'enü a magánalkalmazottak
naszeméyek vagyis csoportok, ,s katonai in
gyűléseitől,
vasárnap déle-őtt 9 órakor a Kass
tézetek, akikről a 2-ik pontban nem történik
•nagytermében rendkiv-ül* fontos -gyűlést tar1intézkedés.
II. (Elnök Hermái József, ellenőrök Mic- tanak, ahol minden tagínak saját érdeklében
hel Ferenc, Nagy B a á z s .
Szavazatszedő: is meg kéli jelennie.
Szűcs Js'ván, Varga Ferenc.) a Marstéri lakA Tanácsok kongresszusa.
tanyában. 46. gyalogezred, 5. honvéd pótA fővárosi kerületi munkástanácsokból és
zászlóalj, 46. pótzászlóalj, 61. pót zászlóalj, a
katonai élelmezési raktár, a csilaglbörtöni a vidéki tanácsokból fog megalakulni választás utján az országos ügyekre nézve legfőbb
őrkülönitmény, a huszárok és a tisztek.
hatalom:
a Tanácsok Kongresszusa. Ez -lesz
A szavazatok csoportomként a bizalmiaz
uj
Magyarország
parlamentje, képviselőférfiak által zárt sorokban vezetendök a szaháza és főrendiháza együtt, sőt annál is több,
vazó urnához.
A helyőrség szakszervezete vezetősége mert ami jogot a régi alkotmány szerint a
és az összes katonai bizalmi férfiak vasárnap királyi és az országgyűlés együttesen gyadélelőtt 10 órakor tart választási értekezletet korol a népuralom a Tanácsok Kongresszusára ruházza át. A kongresszus lesz a proletára tiszti pavillon 136. számit szobájában.
állam legfőbb alkotmányos testülete, hatásA városi alkalmazottak szavazása
körébe tartozik az állami élet összes döntő
fontossága
kérdéseinek szabályozású.
elsősWA városi alkalmazottakat az alábbi felban a szovjet végleges alkotmányának
meghívásban taggyűlésre hívja össze a szakszer- állapítása. A kongresszus irányítja a külpovezet :
litikát, dönt egyedül a béke és háború kérdéminFölhívom a városi alkalmazottak szak- sében és a legfőbb hatalom, mieiyttek
szervezetének minden egyes tagját, hogy denki felelősséggel tar fenik.
A forradalmi kormányzó tanácsnak az a
holnap, vasárnap délelőtt tíz órakor a városháza közgyűlési termében tartandó tag- szándéka, hogv lehetőleg két héten belül megkatogyűlésen okvetlenül jelenjenek meg. A tag- választatja és összehívja a munkások,
Hmácsáiiak orszégyűlés egyetlen tárgya: a hétfőn megtar- nák és fötrfinivesszeginyek
tandó munkás-, katona- és fő'dmíves sze- gos kongresszusát. Az u j Magyarország pargények tanácsának választása. A taggyűlé- lamentje semmiben' sem fog a régi-gőgös oszsen annál is inkább -mindenki jelenjen meg, tálypatla mentre emlékeztetni. Az a terv, hogy
mert. minden 18 éven felüli férfinek és nő- nem is a cifra dunaparti palotában iil össze
nek egyaránt szavazati joga van. Ezúttal az első mag'yar szovjet, hogy rothadt eve gő•élntesit-íjm a '-szakszírrheze: összes töfejaít, te mag ne fertőzze a munka jegyében össze-

ogeriában

Kárász-utca.

