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tartóokodnak. A belváros teljesen katonai 
megszállás alá került, a külső kerületekből 
senkit sem engednek a belvárosba, ahol 

az összes üzleteket bezárták, a 
színházak ós mozik nem tartanak 

elAndást. 

A Ringen és a Dunaparton gépfegyveres kato-
nai kordon veszi körül a belvárost. 

A szociáldemokrata párt összes 
épületei és helyiségei rendőri meg-

szállás alá kerültek. 

Az Arbeiter Zeitung helyiségeitől kezdve a be-
tegsegélyző pénztárak helyiségéig karhatalom 
foglalta el azokat a helyeket, ahol a szociálde-
mokraták gyülekezni szoktak. 

A szociáldemokrata bécsi város-
házát délután 6 órakor rendőrség, 
csendőrség és katonaság szállta 

meg. 

Egyidejűleg megkezdték a szociáldemokrata 
vezérek letartóztatását. 

Seitz polgármestert hivatali helvi-
ségében, a városházán tartóztatták 

le. 

Letartóztatták helyettesét, E m m e r i i n g al-
polgármestert, D é u t s c h Gyula szociálde-
mokrata képviselőt. R i c h t e r és B a u m -
g a r t n e r képviselőket és K ö r n e r táborno-
kot. a szociáldemokrata védőrség volt vezér-
kari főnökét. Állítólag letartóztatták dr. R e n-
ne r Károly, volt kancellárt, az osztrák parla-
ment utolsó elnökét is és még több más szociál-
demokrata vezető embert ugy, hogy 

a szociáldemokrata pártnak úgy-
szólván egész vezérkara letartóz-

tatásba került. 

A bécsi városháza tornvára este 7 órakor ki-
tűzték a Heimwehr zöld-fehér zászlóját. 

Az esti órákban kiderült, hogv a szociálde-
mokrata védőrség osztagai több külső kerület-' 
ben 

szabályos rohamra indultak' a 
rendőrség ellen és az őrszobák 

előtt igen véres harcok voltak. 

Este 8 óráig négy halottról tudnak. Az egves 
külső kerületben este 8 órakor még ropogtak 
n fegvverrk. sőt egy helyen tfizérosztagot vo-
nultattak fel. 

A linzi barrikádharc 
A linzi véres barrikádharc egész az esti 

órákig tartott. A Schiff-szállóból kiszorított 
szociáldemokrata véderővel egvidpjüleg a Du-
na-parton felsorakozott szociáldemokratákat 
órákig tartó harc után visszaszorították a rend-
Rrök. A menekülők a Linz határában levő 
Freinberg nevü hegven beásták magukat. A 
Dunaparton lefolyt ütközetben 

a katonaság több ágvut is felvo-
nultatott és néhánv kiskaliberű 

gránátot is kilőtt. 

X késő esti órákban Linzben két épület volt a 
szociáldemokraták kezén. 

Véres eseményekel 
jelentenek Stálcrországból is. A Graz melletti 
Egcnhcrg községben megtámadták a csendőr-
állomást és két csendőrt és egv hivatalnokot 
megöltek. A csendőrség visszaverte a támadást. 
A grázi szociáldemokrata védőrség revolverrel 
támadt a rendőrszoba ellen. A rendet véres 
tűzharc után sikerült helvreállitani. 

Este rendkívüli minisztertanács ült össze, 
amely , , , , 

elrendelte az osztrák' szociáldemok-
rata párt feloszlatását 

és működésének' egész Ausztria területére való 
betiltását, egyben a szociáldemokrata többsé-
gű bécsi városi közgyűlés feloszlatását. A kor-
mány a letartóztatott S e i t z polgármester he-
lyébe S c h i n i t z népjóléti minisztert rendelte 
a városháza élére kormánybiztosi minőségben. 

Az éjszakai órákban Bécs külső kerületeiben 

áll a harc a szociáldemokraták és 
a karhatalom között. 

Különösen kritikus harcok folynak a késő éj-
szakai órákban az Ostbalinhof körül. Itt egy 
nagyobb szociáldemokrata tömeg vetette meg 
a lábát és siirü fegvvertözzel tartja távol ma-
gától a karhatalmat. A rendőrség előbb pán-
célautókkal vonult fel ellenük, maid ágyukat 
is felvonultattak. 

Nagyarányú harc folyik az ottaringi Mun-
kásotthon környékén is. 

A bécsi összetűzésnek hir szerint fiz halottja 
van. Linzben a halottak száma állítólag 25. 

Karinthia területére kihirdették az 
ostromállapotot. Stájerországban 
szintén kihirdették az ostromálla« 

potot. 

A munkásság sztrá|k|a Franciaországban 
Tüntetések Marsellleben és Párls külvárosaiban 

Páris, február 12. Vasárnap éjfélkor meg-
kezdődött az általános sztrájk, megszűnt min-
den forgalom. A táviró- és telefonforgalom 
egyelőre nem akadt meg, mert hozzáértő mű-
szaki katonákat rendeltek a központokba. Az 
uccákon kihalt az élet. Az üzletek zárva ma-
radtak. A gyárakban, sem Párisban, sem a vi-
déken nem dolgoznak a munkások. 

D o u m e r g u e miniszterelnök békeszóza-
tol intézett a világhoz. A szózatban többek kő-
zött azt hangoztatja, Franciaország változat-
lanul el van telve attól a vágytól, hogy meg-
őrizze a békét. 

A szocialisták és a kommunisták délután 3 
órakor a vincennesi városkaputól zárt menet-
ben a Nation-térig vonultak. A menetben 
mintegy 15 ezren vettek részt. 

Marseilleben százezer főnyi tüntető menei 
vonult vörös zászlók alatt a prefekturáig. 

Párisban a nap aránylag nyugodtan telt el. A 
külvárosban és sok vidéki városban azonban 
voltak incidensek. Súlyos kihágásokat Marseil-
leből jelentenek. Pontos jelentések még nem 
érkeztek, mert a telefonforgalom csak éjfél felé 
kezdett helyreállni. 

Párisban, Malnkoff külvárosban a sztra jko-
lók vörös zászlók alatt vonultak fel, a rend-
őröket revolverekkel fogadták. A harc kimene-
tele még nem állapitható meg. 

Párisban hétfőn 

letartóztatták Bonnaire képviselőt, 

akinek neve az utóbbi időben sokat szerepelt a 
Stavisky-üggyel kapcsolatban. 
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Móra Ferenc emléke az MpaitestUlei előlf(írósága elölt 

(A Délmagyarország munkatársától 
Az ipartestület elöljárósága hétfőn délután 
tartotta februári ülését. Napirend előtt 
Takács Béla elnök kegyeletes szavakban 
parentálta el Móra Ferencet, akit az 55 
esztendeje fennálló szegedi ipartestület 
első tiszteletbeli elnökének választott és 
az erről szóló díszoklevelet halála előtt 
két héttel nyújtotta ál. Elhatározta az elöl-
járóság, ho<jy Móra Ferenc emlékét jegy-
zőkönyvben örökíti meg. 

A napirend tárgyalása során dr. Gyuris 
István titkár az elnökség évi jelentését is-
mertette. Rámutat arra a jelentés, hogy 
az utóbbi évben az iparosság helyzete 
nem változott. »Az elmúlt én a legszo-
morúbb esztendeje a kézműiparnak« — 
mondja a jelentés —, mert egész éven 
át váriunk. álltunk. Jó l végzett munká-
ról, eredményről ilyen körülmények kö-
zött nem lehet beszámolni. 

— Itt áll Szeged iparossága munka nél-
kül, a csonkára szabdalt, kizsákmányolt 
ország déli határán és várja a segitő ke-
zet, amely kiemeli a nehéz gondok sere-
géből. A nagy munkanélkülirégben az ipa-
rosság főként két irányból várja hely-
zetének javulását. Az egyik a közszállitá-
sokban való fokozottabb része'tetése, a 
másik az építőipar foglalkoztat ásat. 

Az indítványokat tárgyalták ezután Vö-
rös József első indítványában a kisipari 
hitelkeret kibővítését kívánta. Az elnök-
ség válasza szerint az iparos törvényható-
sági tagok közbenjárására az összeget öt-
ezer pengővel felemeli a város. 

A második indítvány arról szól, hogy 
az építési anyagok fázi'sadó;ának megálla-
pítása olvan kulcs szerint történjék, 
amelynek következtében nem állhat elő 
drágulás. Az erre vonatkozó jnva r la fot az 
elöljáróság pártolólag terjeszti az Ipar-
testületek Országos Központjához. 

Vörös József ezután a felsővárosi cipő-
következőket tartalmazza: A Szovjet-
oroszország<?al megkötött szerződés minél 
alaposabb kihaszná1 á a ériekében sürgő-
sen érintkezésbe kell lépni Ufpr az IPOK-
kal, mint a kereskedelmi és ipa kamará-
val, hogy az Oroszországba irányuló ex-
portban az évek óla mhnkanélkül álló 
kisiparosság is részesüljön. 

Az elnökség válasza szerint egyelőre 
még csak diplomáciai lépésről van szó, 

de ha kereskedelmi egyezmény megköté-
sére kerül sor, akkor az ipartestület eljár 
az illetékeseknél. A negyedik inditványá-
ban Vörös József azt javasolja, hogy or-
szágos mozgalom indíttassák a kereske-
delmi és iparkamarák kettéválasztása ér-
dekében és az IPOK-nak önál ló és az ed-
diginél nagyobb hatáskör biztosittassék. 
Az elnökség felir az IPOK-hoz. 

Wirth István a hatórás üzlet- és mn-
helyzárás érdekében nyújtott be indít-
ványt. Az elöljáróság elfogadta a javas-
latot és elhatározta, átír az iparhatóság-
hoz, hogy az érdekeltek meghallgatása 
u tán azok kívánságához képest állapítsa 
meg az üzletek és műhelyek záróráját. 

Vörös József ezután a eflsővárosi cipő-
gyár ismeretes ügyét tette szóvá és azt 
javasolta, tiltakozzon az ipartestület a 
gyár eladása ellen. 

Berg János felszólalásában elmondotta, 
hogy a cipésziparosok nem ellenzik a gyár 
eladását, szerintük a gyár most olyan ke-
zekbe került, amely biztosítja további 
fennmaradását. 

Karácsonyi Sándor, Kertész József, Fe-
jős Ferenc, Trinkula József, Cserép Sán-
dor és Csányi János felszólalása u tán az 
elöljáróság elhatározta, hogv felir Jakabfy 
kormánybiztoshoz és azt kéri, ho^y a fel-
sővárosi cipőgyárnál érdekelt kisiparosok 
jóléti alapját állítsa vissza és lehetőleg 
alkalmazzák azokat a kisiparosokat, akik 
eddig is a cipőgyárban dolgoztak. 

Az idő 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Északi légáramlás, hőcsőkkenés. éjjeli 
fagy. Nappal változó felhőzet és esetleg futó 
havazás, vagy havas eső. 

Jegyek 
»» 

a z O r d ö g l o v a s 
valamennyi előadására 

Délmagyarországttá! 


