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Jfiegkezdödik Szegeden a felmentések 
revíziója. 

(Saját tudósítónktól.) ' Vasárnap jelenik 
meg a hirdetmény Szegeden a felmentettek 
ellenőrzéséről és felülvizsgálásáról. A 'hir-
detmény teljes szövege a következő: 
Hirdetmény a felmentettek ellenőrzéséről és 

felülvizsgálásáról. (Revíziója.) 
A felmentések 'ellenőrzése és felülvizs-

gálása céljából az ,alább felsorolt magyar 
és osztrák állampolgárságú, illetőleg bosz-
niai-hercegovinál illetőségű, a katonai hon-
véd. vagy népfelkelés! szolgálat aló! meg-
határozott, vagy bizonytalan időre felmen-
tett összes egyének és pedig akár a legény-
ségi, akár tiszti, vagy tisztjelölti állomány-
ba tartoznak, az alábbi napokon kötelesek 
jelentkezni a város! (katonai ügyosztálynál 
(Bérház, II. em.) délelőtt 8-tól 12-ig: 

1917 évi április 24-ikén Szeged szab. kir. 
város összes felmentett alkalmazottjai. 

Április 25-ikén: Minden (salját érdeké-
ben, illetve közgazdiaisági célra . egyenkint 
(egyénileg) felimentett egyén, azóta magán-
üzem, magánvállalat, magánintézet, magán-
gyár, magántársaság, kereskedelmi, vagy 
ipari vállalat alkalmazottja, ahol csupán egy 
egyén van felmentve, akár alkalmazott, akár 
tulajdonos-

Április 26-ikún: I (Mezőgazdasággal é's 
erdőgazdasággal foglalkozók. 1899—1878 évi 
születésűek. 

Április 29-ikén: Mezőgazdasággal és 
erdőgazdasággal foglalkozók 1877—1872-ig. 

(Budapesti tudósítónk teleionjelentése.) 
Gróf Tisza István miniszterelnök tegnapi 
beszéde következtében m a gróf Anárássy 
Gyula, gróf Apponyi Albert és gróif Zichy 
Aladár a következő levelet intézték gróf 
Tisza István miniszterelnökhöz: 

Nagyfnéltóságodnak a tegnapi napon a 
munkapártban elmondott beszédének ama ré-
sze, mely az őfelségénél kihallgatáson meg-
jelent parlamenti vezérférfiakra vonatkozik, 
ránk nézve erkölcsi lehetetlenséggé tette, 
hogy bármelyikünk oly testületben marad-
jon, amely Nagyméltóságod elnöklete alatt 
áll. Ennélfogva legmélyebb sajnálatunkra 
nem fogadjuk el a rokkantügyi tanácsba tör-
tént meghívásunkat és igy nem jelenhetünk 
meg a királyné őfelsége elnöklése alatt tar-
tandó alakuló gyűlésen sem. Távolmaradá-
sunk indokait a kabinetiroda utján fogjuk ő 
felségeik elé terjeszteni. 

Gróf Apponyi Albert ugyanez óikból le-
mond az Országos Hadsegélyző Bizottság 
népjóléti albizottságának elnökségéről és 
gróf Andrássy Gyulával együtt 'kilép a bi-
zottságból. 

gróf Apponyi s. k. 
gróf Andrássy s. k. 

giróf Zichy s. k-

Az ellenzéki vezérférfiak, akik legutóbb 
a királynál kihallgatáson voltak, Andrássy, 
Apponyi, Károlyi és Zichy Aladár, tegnap 
éjjel, amikor a mitaiszterelnök beszédéről ér-
tesültek^ a Károlyi-palotában összejöttek és 
albban állapodtak meg, hogy Tiszának vá-
laszolni fognak. Ugyanekkor megállapodás 
jött létre, hogy mindannyiuk nevében gróf 
Zichy Aladár a kabinetiroda utján audienciát 
fog kérni a királytól. 

Április 28-ikán: Mezőgazdasággal és 
erdőgazdiasággal foglalkozók 1871—1865-ig. 

Mindenki személyesen tartozik jelent-
kezni és ez alól kivételnek csak betegség, 
vagy hivatalból való távollét esetében van 
helye, amidőn a jelentkezést családtag, vagy 
munkaadó eszközölheti, ' az adatok valódi-
ságáért azonban a felmentett a felelős. 

Aki jelentkezési kötelezettségét elmu-
lasztja, — a város hatósága azlonnali be-
vonultafása céljából .az illetékes kiegészítési 
kerületi, illetőleg honvéd kiegészítő, vagy 
népfölkelési parancsnokságnak jelenteni fog-
ja. (Lásd rendelet II. fejezet 5. pont.) 

Minden miagánüzem, magánvállalat, ma-
gánintézet, pénzintézet, magángyár, magán-
társaság, kereskedelmi, vagy ipari vállalat 
ahol egynél több alkalmazott va[n felmentve, 
köteles a vezető (tulajdonos) az ö'sszes feJ-
mentetteiket névjegyzékbe foglalni és három 
példányban kiállítva a kereskedelmi és ipar-
kamarához beküldeni. A negyedik .példányt 
pedig a városi katonai ügyosztályhoz kell 
juttatni folyó évi április 28-ig. Névjegyzé-
keket ,a kereskedelmi és iparkamara hivatal-
ból és díjtalanul ad. 

A vasutak és m- kir. pénzügyőrség fel-
mentett 'személyzetének revíziójára ' nézve 
külön és pedig a szakminisztérium utján 
történik intézkedés. 

Szeged, 1917 április 14. 
Dr. Somogyi Szilveszter. 

polgármester. 

A megállapodás értelmében Zichy a ka-
binetirodában megtette a lépéseket, hogy ö 
felsége az ellenzék vezéreinek nevében fo-
gadja őt. A miniszterelnökségtől egy órával 
később megjött a válasz, hogy őfelsége fél 
kettőkor külön kihallgatáson fogadja. _ Zichy 
negyedórával hamarább érkezett a Várba és 
a király nyomban fogadta. A kihallgatás 35 
percig tartott. 

Gróf Zichy Aladár az audienciáról a 
„Magyarország" tudósítójának a következő-
ket mondotta: 

— Elmondtam őfelségének mindannyi-
unk nevében, hogy mennyire sajnáljuk, hogy 
rövid budapesti tartózkodása alatt terhel-
nünk kell, de a miniszterelnök támadása oly 
súlyos, hogy politikai tisztességünk sérelme 
nélkül, nem hagyhatjuk válasz nélkül, vála-
szunkat pedig őfelsége előzetes tudomása 
nélkül nem akarjuk közzétenni, őfelsége az 
audiencia folyamán megadta az engedélyt 
arra, hogy nyilatkozatunkat közzétegyük. 

Az audiencia megtörténte után Apponyi, 
Andrássy, Károly és Zichy grófok a követ-
kező nyilatkozatot tették közzé, amelynek 
szövegét őfelségének Zichy előzetesen be-
mutatta és felolvasta: 

Gróf Tisza István miniszterelnök ur a 
munkapárt tegnapi értekezletén tartott be-
szédében azzal vádolt meg bennünket, hogy 
legfelsőbb kihallgatásunkat oly módon hasz-
náltuk fel, hogy körülöttünk akció fejlődött 
ki, amely „egész rendszere volt a jólértesült 
suttogásnak és a titokzatosan kiejtett fél-
hazugságoknak, amelyek a királyi kilhallga-
tásók körül lefolytak." Ezzel szentben őfel-
ségénél tett bejelentés után, megállapítjuk a 
következőket: Mi kihallgatásunk részleteiről 

természetesen semmit se közöltünk, de any-
nyit igen is mondtunk, hogy a mi benyomá-
sunk szerint a koncentrációs kormány alakí-
tására vonatkozó terv nem áll ellentétben 
őfelsége felfogásával, amint <?z a valóságnak 
meg is felel. 

A főrendiház ülése. 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) 

A főrendiház szombaton délután 4 órakor, 
báró Jósika Samu elnöklésével ülést tartott-

Elnök bejelenti az uj hadügyminiszter 
kinevezését, továbbá, hogy gróf Sigray An-
tal és gróf Hadik János sürgős interpelláció 
előterjesztésére kértek és kaptak engedélyt. 

Elsőnek gróf Sigray Antal áll szólásra. 
Foglalkozik a béke kérdésével és kérdi a 
miniszterelnököt, hajlandó-e már a múltkor 
előterjesztett interpellációjára most válaszol-
ni? Feleletet kér a külpolitikai helyzet, a 
nlémet-aimerikai háboru, ezzel kapcsolatosan 
az Amerikával történt diplomáciai viszo-
nyunk megszakítására é s az orosz esemé-
nyekre vonatkozólag. 

Gróf Tisza István miniszterelnök vála-
szában kijelenti, hogy már több izben beszélt 
a külpolitikáról. A német birodalmi kancel-
lár, valamint gróf Czernin külügyminiszter 
m á r több izben nyilatkozott ezekről a kér-
désekről, ezért nem tartotta szükségesnek, 
hogy ő is nyilatkozzék. Az oroszországi 
mozgalmakkal kapcsolatos helyzetről a par-
lamentben különben már nyilatkozat történt, 
amikor a kormány nevében a pénzügymi-
niszter hozzájárult az ellenzék ismeretes 
nyilatkozatához. 

A főrendiház a miniszterelnök válaszát 
'tudomásul vette. Ezután grót Hadik János 
terjesztette elő interpellációját a Ház elna-
polása miatt, majd reflektált Tiszának pén-
teken a munkapártban történt kijelentésére. 
Tisza tegnapi beszéde elárulta, hogy soha-
sem tett egyetlen lépést sem a koncentrá-
cióért. Ami Tiszának az ellenzéki' vezérek 
audienciájával kapcsolatos kijelentését illeti, 
a r ra nézve fölolvassa az ellenzék vezérei 
által aláirt nyilatkozatot. (Itt következik a 
nyilatkozat, amelyet teljes szövegében la-
punk más 'helyén ismeretünk. A Szerk-) 

Ezután áttért a választói jog kérdésére. 
Kijelentette, hogy amikor ilyen nagy fon-
tosságú mozgalom van, nem szabad a par-
lamentet elnémitani. Beadja interpellációját, 
ihogy miért napoltatta el a Házat királyi 
kézirattal a miniszterelnök, holott nyilatkoz-
nia kellett volna a külpolitikáról, a hadiigj/-
miniszterváltozásról. Kérdi, miért állította 
szembe az elnapolással a király ténykedését 
a katonák választójogáért való küzdelemmel. 

Gróf Tisza István miniszterelnök vála-
szában kifejti, hogy az ellenzéki vezérek az 
élelmezési tanácsban kifejthették volna néze-
teiket anélkül, hogy azonosítaniuk kellett 
volna magukat a tanáccsal. Ha az inkompa-
tibilitás nem becstelenség, amint gróf Hadik 
ezt igen helyesen megjegyezte, akkor az 
ellenzéki saj tó miért hangoztatta folyton a 
korrupciót. Aki korrupcióról tud, az álljon 
elő. Szerinte pártzsarnokságról (mindenki be-
szélhet, csak épen Hadik nem, mert az or-
szág olyan párturalmat még nem ismer;, 
mint amikor a koalíció alatt gróf Hadik sé-
tálni küldte az emberéket. A Ház elnapolá 

Hz ellenzéki vezérek válasza Tisza beszédére. 


