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sem tudott eddig senki bejutni a magyar par-
lamentbe. 

Teljesen egyetértünk azonban a.cikk utol-
só passzusával. Legyen béke ©s munka Ezek 
virányos mezőire azonban nem arra vezer az 
ut, ahol nem nyújtanak munkaalkalmat. Gaz-
dasági együttműködésre, azt hisszük, kapha-
tó a-seociálista párt. A politikát meg kapcsol-
juk ki. Senkise fog belepusztulni. \ 7 orszá-
gos politika irányelveit nem mi, szegedíeic 
fogjuk megálliapitami. Ezt majd, a helyzet tel-
jes kialakulása után, elvégzik Budapesten, 
t.vkor fog tisztázódni -a szociálista párt sze-
lepe, részvételének módja és mértéke is. Bi-
zonyára ez a megifomtölás Indítja ia szegedi 
páiíot arra, hogy egyelőre minden politikai 
szerepléstől tartózkodjék. 

Most még a polgárság megértő elemes-
hez fordulunk, azokhoz, akik nyiltan vallják, 
hogy az eseményekből, amelyek ©1 viharzot-
tak felettünk, levonták a tanulságokat. Azok-
hoz, akik nem szégyellik megmondani, hogy 
rossz utakon jártak. Azokhoz, akik büntető 
expedíció helyett, mint a cikk árója is, a .meg-
értést hirdetik. Dolgozzanak e megértés poli-
tikáján. Szereljék le, ne e r jed jék szóhoz jut-
ni azokat, kik balgán vagy rövidlátón uj osz-
tályuralmat akarnak itt. Rend, béke és mun-
ka csak ugy lehet, ha mindenki! megteszi a 
"kötelességét. A munkás végezze a dolgát jól 
és becsületesen. A 'tőkés ia termeléshez szük-
séges eszközöket ne vonakodjék ideadni. A 
termelő, a gyáros és a kereskedő pedig m é r 
sékelje, amennyire lehet, az árakat. Mert a 
normális viszonyokhoz való viss'za térés nem 
2 munkabérek, hanem 'az elsőrendű szükség-
leti cikkek árának lefokozásával kezdődik. 

79 vagon szén, 
— A szindikátus beszerzése. — A 
magánüzemek kérik a kiosztást. — 

(Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy 
szegerii gyári vállalatok szindikátust alakí-
tottak, hogy kőszeneit hozzanak a városba a 
•románok birtokába került bányákból. A ré-
gen szünetelő gyár üzemeket akarják ugyanis 
ú j r a megindítani. Nem kéld bővebben fejte-
getni, hogy milyen nagy érdekeli fűződnek a 
kellő mennyiségű szén beszerzéséhez. Erős 
lendülettel segítene ez a munkanélküliségen, 
«mi egyik legfőbb oka a nyomorúságunknak, 
íveket övé tenné, liogy valamit termeljünk is, 
ami a pénzmizériát enyhítené, mert elősegí. 
tené jópónzek -beáramlását, amelyek lassan-
ként mind kiszivárognák a városból árube-
szerzésekre. 

A szénbehozatalra alakult szindikátus 
első részletben 200 vagon szenet akart, im-
portálni a román bányákból, Lupénybők Pet-
rozsényból s erre a célra POngrácz Albert lég-
sáeszgyári igazgató és Vértes uVliksa nagyke. 
reskedő utaztak el legutóbb is Nagyszebenbe, 
hogy az erdélyi román kormánnyal tárgyal-
janak 800,000 korona értékű árat küldött a 
szindikátus cserébe a kőszénért. ,Lisztet egye-
lőre nem adhatott, mert Saegedeii sincsen 
még, de gyufát , szalonnát igen, A románok 
elfogadták az üzletet ós 35 vagon szemet már 
régebben Szegedre küldtek, 44 vagon pedig 
•nostt érkezett, meg. Ez egyelőre 79 vagon, a 
mi elég volna, hogy üzemije, állítsák a nyolc-
száz munkással dolgozó kenderfonógyárat, a 
magy munkaerővel dolgozó Bach-malmot, a 
rámmalmokat, szalámigyárakat, hogy csak 
a legnagyobbakat említsük, nzonkiviil a tég. 
laégetést is meg lehetne kezdeni s vele leg-
alább a már nagyon szükségeséé vált házjavi-
tásokat, amitől egész sereg keresetnélkirli 
munkás megélhetése függ. 

A szénkiosztása azouibau nehézségekbe 
ütközik, mert a francia katonaságnak sincs 
szene. Wimmer Fülöp gyárigazgató ezért 
1 ..'nféken délelőtt fölkereste a polgárme-íert, 
akii árra kért, járjon közbe a szónkiosztás 
JKC^ezdé.c ir«mt, 6 ugy tudta, hogy a vá-

rosi üzemek, sőt a gázgyár és a villamosvasút 
részére szükséges .szénkészletét már biztosítot-
ták. 

A kereskedelmi és iparkamara pénteken 
délután tartott értekezletén jobban tisztázó, 
dott a helyzet. Kitűnt, hogy a Belgrádban 
székelő francia katonai vasúti igazgatóság le 
akarja vonni a Szegedre érkezett széukészlet-
bol azt a napi három vagon szénmennyiséget, 
amely a városi közüzemek fon tartására szük-

séges. Ha padig1 ez megtörténik, akkor meg-
hiúsul az a cél. amire a szenet a szindikátus 
annyi áldozattal megszerezte, mert akkor a 
magún üzemek fönntartása lehetetlenné vá-
lik, még rövid időre is. Ezért az értekezlet 
ugy határozotit, hogy az ügyet isméi Betrix 
városparancsnok elé terjesztik s . elintézését 
jóindulatába ajálják. A polgármester Dardel 
százados és Wimmer gyárigazgató szómba, 
ton fogják fölkeresni Betrix ezredest. 

Súlyos ítéletek a francia hadbirőságon. 
— Hoffmann Ödönt haiáira Ítélték. — 

(Saját tudósítónktól.) Köztudomású a vá-
rosban, hegy a megszálló csapatok katonai 
rendőrsége, .dKX ^ o í j . í X o u 

;„. hónapok óta figyelteti detektivjei-
vel azokat, akiket gyanúsnak talál és a nyo-
mozások .a'lapján v H- j saa 
tóztatást eszközölt. 

A letartóztatottak ügyében a 76. francia 
gyarmati hadosztály bíróság Ítélkezik. ^zx>kat, 
akiket a rendőrség nein talál bűnösöknek, 

rU a nyomozás lefolytatása után 
szabadlábra helyezi. A többiek a hadosztály-
biróság elé kerülnek. 

A hadbíróság Újszegeden, a bánáti inter-
nátus épületében tartja tárgyalásait. Két nap 
óta tartanak a főtárgyaiások, amelyek során 
halálos Ítélet is volt. 

Egyhangúlag halálra ítélte a hadbí-
róság Hoffmann Ödön tartalékos honvéd 
hadnagyot. 
Hoffmann nemrégen került Szegedre, még 

nincs 24 esztendős. A proletárdiktatúra ki-
kiáltásakor a közélelmezési hivattál egyik ve-
zetője lett és a várost a direktóriummal együtt 
hagyta el. Az volt a vád ellene, hogy több íz-
ben átszökött a demarkációs1 vonalon és hogy 
ezt azért tette, hogy a bolsevisták részére 
kémkedjen. 

Az ítélet nem jogerős, mert előbb 'alaki • 
okokból fölülvizsgálja egy felsőbb bíróság és 
aztán még kegyeimet is kaphat, sőt. amint 
szakemberek állítják, fog is. kapni. 

Megtartatták a főtárgyalást Andorka 
Sándor, Zareesnik János és Szentirmay 
Ödön ügyében is. Andorkát, aki a proletár-
diktatura idején tagja volt a forradalmi vég-
rehajtó bízót üságnak, 

életfogytiglani kényszermunkára,, Za-
recsniket és Szemirmayt pedig 20— 

20 esztendei kényszermunkára ítélte 
a hadosztálybiróság. 

Mindegyik ellen az volt a vád, hogv bolse-
vista üzelmeket folytattak. 

Egy hónapig volt letartóztatva Tarján 
József tartalékos hadnagy, összekötő tiszt, 
akinek szintén most volt a főtárgyalása. Tar-
ján ellen az volt a vád, hogy összejátszom a 
bolsevistákkal, ez azonban egyáltalán nem 
nyert beigazolást, ugy, hogy a bíróság egy-
hangúlag fülmentette a vád alól. Jk e&k 

6®Me&&3fi!v' - - V - i Tar ján felmen-
tése az egész városban nagy örömet keltett, 
a rendkívül megnyerő modorú tisztet széles 
Körben szeretik és becsülik. 

Bokor Antal tanyai rendőrtiszt ügyében 
is megkezdték a főtárgya kist, de bizony: ré-
vük beszerzése céljából szpmbaírt halasztot-
ták a folytatást. 

A jövő héten kezdik meg a ió:árgyalási 
Dobos Jenő főhadnagy, Kiss Etel. Szfal Ju-
liska és Nemes Lajos ügyében. 

R városkormányző tanácskozása a munkásság és 
polgárság képviselőivel. 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy 
Betrix ezredes, vá foskormányzó hatályon kí-
vül helyezte a proletárdiktatúra óta tett i n . 
tézkedóseket és visszaállította a március 22. 
ike előtti jogrendet. A városkormányzó ren-
deletével kapcsolatosan a polgármester elér-
kezettnek látta az időt arra, hogy újból meg-
alakítsák a inéptanáosot a polgárság és mun-
kásság képviselőiből. A munkásság azonban 
ez idő szerint távol akar ja magát tartani az 
aktív politikából és csupán a szakszervezetek, 
lxm fejt ki kizáróan gazdasági tevékenysé-
get. A munkásságnak ez a passzivitása tette 
szükségessé, hogy a városkormányzó a pol-
gármester előterjesztésére tanácskozzak a 
munkásság ós polgárság képviselőivel afelől, 
hogy milyen módon lehetne a munkásság és 
polgárság politikai együttműködését, létre-
hozni. A tanácskozást csütörtökön délután 
kezdték meg a városkormányzónál. Ez alka-
lommal megállapodásra nem jutottak, mert 
a munkásság- képviselői a jelen körülmények 
közt fentaviották előbbi álláspontjukat. 

A tanácskozáson Betrix ezredes, város. 
k i'inányzó előadta, hogy a-város élén dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester — kor-
mánybiztos áll, egyébként ^edig az ő akarata 
érvényesül mindem vonalon. A yároskor-
mányzó azonban szeretné, ha — mint a Ká-
rolyi-kormáy idején — néptanácsot a láki ta . 
nának, amely a legfőbb döntő ós végrehajtó 
szerv lennie a város ügyeinek intézésénél, 
másfelől pedig a néptanács összetételében is 
kifejezésre jutna a munkásság és polgárság 

békés együttműködése. 
A polgármester erre megjegyezte, hogy 

a inéptanácsoit oly módon kellene megalakí-
tani, mint január februárban, a Károlyi-kor. 
mány idején. 

Wimmer Fülöp ellenezte ezt, mert sze-
rinte olyan méptanácsot kell alakítani, a. 
melyben a polgárságnak és munkásságnak 
minden rétege képviselethez jut. A népta-
ináesba pedig nem kell kinevezni a tagokat, 
hanem választatni kell. A választást igen 
egyszerűen meg lehet ugy ejteni, hogy min . 
den ember szavaz. 

A polgármester eliez hozzájárult. 
Ferénezi József, a szocialista párt titkára 

ezután kijeleintette, hogy a párt határozata 
szerint a munkásság semmiféle politikai moz-
gólamban részt nem vesz és csupán a szak-
szervezeti életeit ta r t ja fenn. Az arra hiva-
tott felelős kormány * majd intézkedni fog 
ezekről a kérdésekről. Addig a munkásság 
távoltartja magát a politikai tevékenységitől. 

Wimmer Fülöp erre kijelentette, hogy i t t 
nem politikáról van szó, hanem arról, hogy 
a város ügyeit közös egyetértéssel intézzék. 
Kérte, hogy a kérdést egy ujabb öss?.vezető-
ségi ülés elé terjesszék. 

Pálfy Dániel azt mouulta, hogy ő és pár t . 
ja eddig is mindig: együttartott ,a munkásság-
gal, mire Pataki, szocialista kiküldött megje-
gyezte, hogy csak akkor, ha a választások al-
kalmával szükség volt a munkásokra. 

Végül Fereuczi még fölemlítette a város, 
kormányzó előtt, hogy ujabban erősen üldö. 


