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ElOFIZETÉS: Havonta helyben 3.20 
vidéken e* Budapesten J.OO, klllKildlln 
®-40 penqA. * Egye* izAm ara h«tk»z« 
nap 12, valAr- és Unnennnp 20 (III. Hír-
•letetek (elvétele tarlla szerint. Meqle-
lenl'c hétts kivételével ferne 

Ipartestületi választások 
Bécsben ágyuk dörögnek, Auszt-iá^an 

polgárháború dul, a halotlak száma meg-
haladja m á r a nyolcszázat is s n"á1lir,1r 

Szegeden, a polgárháború 
gában. a hadmíível tí tercet közvetlen kö-
zelében a legnagyobb' és legaktuálisab' 
esemény az ipartestületi választások' elő-
készülete. Legelőször is: örü l jünk anna' 
hogv ez fgv van. Inkább a-* fna^tectfiM^p*" 
legyen csafa, mint az uccán foTyion a vé^ 
s százezerszer inkább egv válaszfás V i l -
mában éljék ki magukat az ellentétek, 
minthogy gyilkos fppvverf r i a d j a n a k és 
egymás ellen tőrjenek. 

A hadműveleti területeknek ez a kozeT-
sSge azonban — s ez ta«adha faMan — 
más vonatkozásban is érezteti ha'ás'át. 
Az emberek legtöbbjének fejében megfor-
dul az a gondolat, hogv akármilyen nehé* 
is az élet. még mindig jobb", ha békesség 
van, mint ha harc dul, még mindig 
jobb, ha nem kell rí tői fé'ní. bog'7 

eltévedt golyó, vagv egv rosszul b e á ^ o t ' 
gépfegyver hallgattatja el őrökre az érve-
ket. Amikor mindenfelé harc dnl s a™T 
kor a frontok háború ja ntán most a h'n 
feriandok háborúra fő1"!*1'- ptpri 9 szeren 
cséMen földön, mindenki, aki még t á v i 
van a harcszintértől, szá^s-'o^nsan 
hogy békében élhet. Kinek van akkor 
kedve ahhoz, hogv maga dulia fel a-t « 
dékét, ami ma a sors különös ajándéka, 
főnyeremény a véletlen sorsjátékán. 

Ez természetesen nem azt jelenti, 
tnost má r nyugo ' j unk meg r-'i^d^nber1 

ami van s nyugodjunk bele abbn ís, b° 
esetleg érdem'.c'enek" t ' l t ^ e k be olva^ 
poziciökat, amelveket lehetne érdeme-
sebbekre is bizní. 

Az ipartestületi választásol? kér -w«« 
m i most is azokknl tartunk, akik azf hir-
detik, hogy minden ohjan változtatást 
vénre kel 1 hajtani az 1-nartestfilet ve-* 
tésében, ami elkeseredett harc és e\Is?-
tenciák tönkretétele s a szegedi iparos-
ság soraiban sulvos ellenségeskedés fel-
idézése nélkül végrehajtható. Szeméin 
kérdésekkel soha nem foglalkozunk szí-
vesen s ugv pondnliuk, hogy elvi á l lásta-
lálásunkból az a felfogásunk magából kö-
vetkezik, hogv az infrrtestület vezető évé 
nek te^é'cénvségét jogos kritika kísérheti 0 

mai sulvos i d ő b e n is. Nem szívesen b ^ 
lünk' azonban oTvan h i ^ M o t , ameVi ' 
törvényhozási alkotásokkal s^em^en föl-
hozható kifogásokat szegez a7 

ipartestület vezetőségének melle eller 
Hogy csak egy példát mond'nnk', a tör-
vény nem engedi meg azt, bogv a t a ^ á i 
di jak hátralékosainak meghatározott ka-
tegóriája szavazati jogát nem gyakorol1-1 at-
ja. Ezt a törvényes rendelkezést mi 
telennek és iqazsánfalannak tart ;u1r, r1 

azt is, ha az ipartestüM veze'.őségét tá-
madnák azzal,. amit a törvény rendel el 
s amiért egvedül csak a magvnr törvény 
hozás vállalhatja 'és viselheti a felelő-
séget. Az ipartestül >t ve^etőáegéi a saját 
hibáiért, saját mulasztásaiért és saját bal-
lépéseiért kell felelősségre vonni,, birální , 
esetleg kicserélni. 

A szegedi iparosságnak, akármit ' is szo-
kott választások előtt hallani, nincs más 
támasza és nincs más védelme, mint r-a 
qa az iparossáq. A vállvetett munka. " 
barátsággal megszorított kéz, uiarosér-
dekek öntudatossága legnagvobb garan-
ciáin Ü7 inarosére'ipk s—l á'a'á-ak 

Ami terme zetesen r cm azt jelenli, különö-
sen most, a választás előtt, hogy az elöljá-
róság összetétele nem fontos. ' 

az s a ziparosságnak törekednie kell ar-
ra, hogy a leqmvnkásabb és leqtisztábban 
látó tagjaira bízza az ipartestüket ügv";-
npV 

Ujjabb véres 
éjszakai ágyútűz Bécsben 
Szerdán harmadnapra sem ériek véget a vad uccai harcok — Este 
gyilkos ostrom kezdődött a Duna két partján — A gránáttiizben ki-

gyulladt és hatalmas lánggal ég a Goethe-ház 

Dollfuss jelentkezésre szólította fel az ellenálló munkásokat és ke-
gyelmet igért — Elfogató parancs Wallisch Kálmán ellen 

Két kivégzés — Éffél után egy órakor 
kivégezték Weisl mérnököt 

Bécs, február 14. A bécsi véres háború, amely 
kedden éjfélkor — mint jelentettük —. félbe-
szakadt, szerdán tovább folytatódott. Az éjfél-
kor összeült konferencia arra az elhatározásra e' itott, hogy mindazokat a hidakat, amelyek a 

unán Florisdorfból a város belső kerületébe 
vezetnek, még jobban meg fogják erősíteni ka-
tonasággal. 

Florisdorfban a Karcok szerdán 
reggel kiujultak. 

A bécsi helyőrség egy st.-pölteni gyalogezred-
del megerősítve, támadt a köztársasági védőr-
ségre. A katonaság a harcban 

15 centiméteres kaliberű ágvukat 
használt 

A mnnkások a tomvokhól, az ab-
lakokból és a nadlásról tüzeltek a 

karhatalomra, 

amelv egv páncélvonatot is üzembe helyezett 
A Filadelfia-hid közelében déltáiban véget 

értek a csatározások. A munkáslakótelepek há-
zain töhhnvire fehér zászló Ipng. A Florisdorf 
határában levő gázmüvek tplene, amelvet ed-
dig megszakítás nélkül megszállva tartottak, a 
kormnnvcsaoatok kezébe került. A florisdorfi 
Srhü nser-udvarhan a bombázás után több, 
mint 50 halottat ta'áltak. 
Nagy harcok folytak Meídlingben és Hitzíngben 

is, ahol főleg a kommunisták fejtettek ki nagy 
ellenállást 

A bécsi rendőrség szerdán letartóztatta a flo-
risdorfi tűzoltóparancsnokot, W e i s l mérnö-
köt, aki tegnap a tüzelést vezette a karhatalom 
ellen. Fey alkancellár 

elfogató parancsot adott ki Wallisch 
Kálmán volt szociáldemokrata tar-
tománygviilési képviselő, a volt sze-

gedi direktóriumi tag ellen 

és ezer schilling jutalmat tűzött ki a fejére 

S c h m i t z , bécsi kormánybiztos feloszlatta 
a városi rendőrséget és elrendelte egyrészének 
letartóztatását, bezáratta az Arheiter Bankot 

Déli jelentés 

szerint a karhatalom véres harc után elfog-
lalta a florisdorfi munkásotthont, de a városi 
lakástelepen, az óriási háztömbökben a nehéz-
tüzérség felvonulása ellenére is változatlan erő-
vel folynak a harcok. 

Vidéken, 

Salzbursrbnn, Tirolban, Voralbcrgben és Graz-
ban nvusalom volt, a keletstáierorszáai iparvi-
déken és Linzben még folvtak a harcok. Itt a 
legutóbbi összecsapás alkalmával harminc em-
berélet pusztult el. 

Tüzérségi ostro»* 
Práterrel szomszédos munkásváros ellen 

Az ágynfflzben kigyulladt a Goethe-ház 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bécs-
ből jelentik: A délutáni órákban már olvannak 
látszott a helvzet. hogv a kormánvesapatok le-
verték a munkásokat. Megindult a villamos-
forgalom, zsúfolva voltak az újból megnvilt 
kávéházak és a mozik is. Az esti órákban azon-
ban 

ismét ágyúdörgés zaklatta fel a 
csendet 

A szociáldemokraták Florisdorf mögött njból 
összegyülekeztek és lövészárkokban ásták be 

magukat. Ezeket a lövészárkokat söpörle vé-
gig a tüzérség. Az ágyúszót tisztán lehetett hal-
lani a belvárosban is. 

Végsőkig fokozódott az izgalom, amikor a 
Kaiser-Mühlen 

munkásváros iránvából ís ágyú-
tűz hallatszott 

Csakhamar hire futott, hogy a Goethe-házat 
lövik gránátokkal. A Florisdorfból elvonult 
szociáldemokraták egvrésze a l'ralrrrel szom-
szédos munkásváros bérkaszájn yáiból folytat-


