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Fölhívás Szeged polgárságához! 
A tizenkettedik órában, történelmi válságá-

nak valóban sorsdöntő órájában végre magá-
ra talált a dolgozó és szenvedő magydi tár-
sadalom és kezébe vette élete intézését, a 
melyeit eddig érdekeik szolgálatában szabad 
prédának tekintettek. A tizenkettedik órában 
a maga erejére és hivatására ébredt társada-
lom óriás, de mindennél dicsőségesebb föl-
adata meddő évtizedek mulasztásait pótolva 
lázas gyorsasággal és győztes önérzettel föl-
építeni egy bukott feudális mult romjain a 
jövendő demokratikus és önálló Magyaror-
szágnak szilárd és maradandó épületét, ame-
lyen a reakciós pokol kapui se vehessenek 
erőt soha többé! A tizenkettedik órában, az 
igazság végső diadalának biztos érzésében 
fogion testvérkezer a dolgozó magyar közép-
osztály és a magyar munkásság, a fej és a 
kar proletársága, amelyé az erő és igazság, 
a jövő és diadal annyi nyomor és szenvedés 
elmúlt évei utá'n. A történelem emberfeletti 
logikája ezt a háborút, ame y a reakciós erők 
diadalmenetének indult, az emberi ég nemzeti 
jogok és szábaáiágok győzelmi indulójával 
fejezte be. Magyarország máról holnapra 
visszanyerte századok óta elveszített önálló-
ságát és a szabad hazában szabad kezet 
nyertek azok a demokratikus cdkotó erők. a 
melyek egyedül tudják a háborús pusztu ás 
iftfcgyánváibót a békés fejlődés világutjára rá-
vezetni e megpróbált és kipróbált nemzetet. 
HoZzátck fordulunk e nagyszerű idők termé-
keny fergetegében, e valóban sorsdöntő órák 
ihlető lázában, e világteremtő pillanatok fe-
lelőségét mélyen átérezve! Szeged népe, dol-
gozó polgárok, akik a demokratikus kultúra 
és haladás eszméinek teljes győzelmét akar-
játok, jöjjetek mindnyájan a mi záézlónk 
alá, amelynek pirosa lelkünk kigyulladt aka-
ratát, fehérje szivünk szeplőtlen szándékát, 
zöldje reményünk viruló vetését jelenti a vi-
lágnak! 

A mi programunk röviden: az uj Ma-
gyarország! 

Akarjuk az/ általános, titkos községen-
kinti választójogot, amelyet többé nem ha-

lSaját tudósítónktól.) A városban láza-
san folynak a harminc'adikai .királylátogatás 
előkészületei, bár az utóbbi napokban egyre 
inkább valószínűvé vált, hogv az uralkodópár 
tervezett látogatása elmarad. Egyre erőtelje-
sebben nyilvánul meg ugyanis a hangulat a 
királylátogatás időpontjának elhalasztása 
mellett éppjen az urálkodöpár érdekeinek 
szempontjából. Ennek a hangulatnak egyik 
pozitív ténye az, hogy dr. Becsey Károly, a 
szegedi Károlyi-párt nevében megjelent csü-
törtökön dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ternél és kérte őt a következőkre: 

1. Intézkedjék, hogy a király látogatást 
ellialaászák, mert a mostani időben a kedé-
lyek túlságosan föl vannak zaklatva, 

2. különösen intézkedjék olyan irány-
ban. hogy a mai hangulatot ne sértsék meg 
a királylátogatáSlkor majd azzal, hogv deb-
receni példába itt is Goltleéjialtéval fogad-
ják az uralkodópárt. 

Dr. Becsey kijelentette a pö'gármester-
-nek, hogy amikor erre a két dologra figyel-
mezteti a hatóságot, éppen az uralkodó hánt 
érzett mély tiszteletből teszi ezt, nehogy az 
ünnep harmonikus szépségét disszonáns han-
gok. vagy jelenségek megzavarják. 

Ezt megelőzőleg azonban már a városi 
tanács egyes tagjaiban is kialakult az a meg-
győződés, hogy 

sem a politikai, sem a harctéri, sem az 
egészségügyi viszonyok nem alkalma-
sak arra. hogv a királyi pár a mostani 
időkben Szegedet meg átegassa. 

A debreceni GotterhaIte-bo t r árty csak 

misithat me<g és nem sikkaszthat ef semmi-
féle látszatra és hazugságra épült hatalom 
haldokló erőszaka. 

Akarjuk a gyökeres föíábirtokCefohmot, 
hogy a háborúból megtérő Magyarország né-
pe ne legyen hazátlan bitangja a középkori 
feudálizmus urainak és kasznárjainak. 

Akarjuk ta szabadságot és jogot életé-
hez, kultúrájához, jövő fejlődéséhez az u] 
Magyarország minden nemzeteinek, akik a 
népek szent szövetségének élő koszorújában 
felvirulnak. 

Akarjuk hazáiik tökéletes tiifggeilejisé-
gét, hogy ezután a magunk akarata vigye 
előre nemzetünket a szabad és gyors fe j lő -
dés európai országútján. 

Akarjuk a békét, amely ne a fegyverek, 
de a megértés bélyéje legyen, akarjuk a kul-
turái, amely ne a kiváltságosak, de az egész 
munkás és békés nép boldogító feulturáia le-
gyen, amely az élet minden javát és erejét 
az emberi szolidaritás világmegváltó gondo-
latának oltárára helyezi. 

Akarjuk a militarista imperializmus 
spártai kaszárnyája helyébe a demokratikus 
és humanista haladás szabad és tiszta mun-
kárpalotáit fölemelni. 

Akarjuk, hogv a tüdővésztől, alkoholiz-
mustól, gyermekhalandóságtól leromlott és 
megtizedelt magyar nép a szociális szel em-
lőn megaüiko'tott közegészségügyi tiitézmc-

nyek segítségéve! erőre és egészségre kap-
jon, hogy la reá váró emberfeletti nagv nem-
zeti munkát teljes sikerrel! és eredménnyel 
elvégezze! 

Erre a szép és dicsőséges föladatra hí-
vunk ma benneteket Szeged népe, .amelyet 
a mai magyar demokrata radikalizmus szel-
lemi atyja és lelki vezérel, Kossuth lÁajaÉ a 
nemzet büszkeségének nevezett. Szeged népe 
most mutasd rreg, hogv méltónak találtattál 
e megtisztelésre! 

Testvéri üdvözlettel 
Az Országos Radikális Párt Úzegedi végre-

hajtő Bizottsága. 

megerősítette ezeket a súlyos aggodalmakat, 
amelyek szintén pozitív formában nyilatkoz-
tak meg, ugyancsak csütörtökön délelőtt. 

Csütörtökön délelőtt a királylátogatás 
ügyében ismét értekezlet volt a városházán 
dr. Kelemen Béla főispán elnöklésével. Az ér-
tekezleten, amely a szigorú bizalom jegyé-
ben folyt le, részt vették a polgármester, az 
egyházak képviselői, a két országgyűlési kép-
viselő, valamint a tanács tagjai. Dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármester az értekezleten 
a következő átiratot -nyújtotta át az elnöklő 
főispánnak: 

Méltóságos Főispán Ur! 
Tekintette! a nap-nap után fölvetődő 

és mindinkább izgalmassá váló országos 
eseményekre, tekintettel arra* hogv az or-
szágos izgalom Szeged lakosságát is mind-
jobban elÍGgja, tekintettel arra, hogv az 
ország kapui előtt áll az ellenség és a pol-
gárság köréből sokan megkértek a közbe-
lépésre, fölkérem Méltóságodat, ho'gv őfel-
sége október 30-ra tervezett látogatásának 
bizonytalan időre való elhalasztása érdeké-
ben közbelépni méltóztassék. 

Szeged, 1918. október 24. 
fír. Sömdgyi Szilveszter, 

polgármester. 
Ezután szóval is határozott kifejezést 

adott a polgármester annak az aggodalmá-
nak, hogy a királyi pár látogatására ezek az 
idők a lehető legalkalmatlanabbak. A főis-
pán értesülésünk szerint kije'entette. hogy a 
polgármester indítványához nem járul hoz-
zá. Dr. Pálfy József is azt a véleményt han-

goztatta, hogy a királyi pár látogatását, ha 
csak lehet, eí kell halasztani Csatlakoztak 
ehhez a véleményhez a lelkészek is. A pol-
gármester ezután a tanács förhatialmazása 
alapján a következő táviratot intézte báró 
Szterényi József kereskedelmi miniszterhez, 
a magyarországi látogatások intézőjéhez: 

A külpolitikai és harctéri események 
hatása alatt a város közönségének han-
gulata nagyon nyomott; ezt az erős jár-
vány pusztítása is fokozza, minélfogva a 
szegedi királylátogatás idejét ujabb meg-
fontolásra ajánlom. 

A póígármester. . 
A távirat, amelyhez a főispán is hozzá-

járult, még a délelőtti órákban elment. A ki-
rálylátogatás előkészületeit azonban nem 
Szünteti be a város hatósága. Kijelentette 
azonban a polgármester, hogv amennyiben 
a királylátogatás időpontját nem halasztanák 
el, semmiért sem vállalja a felelősséget. 

Százhat ujabb spanyoSbeteg 
és három halálozás Szegeden 

(Saját tudósítónktól,) A spanyolbetegség 
még mindig terjed, bár csütörtökre mintha 
vesztett volna kissé abból a vehemens erő-
ből. amely félelembe ejtet te az egész lakos-
ságot. Amig ugyanis szerdán száznegyven 
ujabb spanyolnáthás megbetegedést jelentet-
tek a főorvosi hivatalnak, a város belterüle-
téről, csütörtökön csak nyolcvanhat ujabb 
megbetegedésről érkezett jelentés. A halálo-
zások száma, is csökkent szerdán: a város 
belterületén mindössze két spanyolnáthából 
származó halálozás történt. 

Jellemző, hogy a járvány mindig na-
gyobb meretekbed terjed a kalteriileríRön. 
Csütörtökön csak a Felsőtanyáról ujabb busz 
megbetegedést és egy spanyolnáthás halál-
esetet jelentettek; az Alsótanyáról nem ér-
kezett hir a főorvosi hivatalihoz. Értesülésünk 
szerint azonban itt még nagyobb a megbete-
gedések száma, amennyiben csak csütörtö-
kön ujabb negyvennyolc megbetegedés tör-
tént. A tanyákon történt spanyolnáthából 
eredő halálozások száma öt, a spanyolos 
megbetegedések száma azonban meghaladja 
a százharmincat is, 

A város tel- és külterületén ezidőszerint 
összesen mintegy ezerötven spanyolnáthás 
beteg van az összes halálozások száma pedig 
meghaladja az ötvenet. 

Pásztor József törvényhatósági bizott-
sági tag a következő indítványt intézte a pol-
gármesterihez: 

Nagyságos Polgármester Ur! A járvány-
bizottság a haladéktalanul szükségesnek ítélt 
intézkedések között arról is gondoskodni kí-
vánt, hegv az orvosoktól a fuvart a bérko-
csisok meg ne tagadhassák. Véleményem 
szerint egyedül az, hogy igazolvánnyá! lát-
ják el az orvos urakat, nem fog célra vezetni 
Vasárnap délben például jelen voltam, ami-
kor dr. Baneth Samu tiszti orvos kocsit akart 
fogadni, hegy két betegét meglátogathassa. 
Kért. könyörgött a kocsisoknak, még sem 
ment. -egyik se. Pedig akkor hét kocsi állit a 
törvényszék előtti állomáson, A számuk 57. 
63. 58, 58 kétlovas, 17, 89 és 42. A könyörgő 
Baneth ilyeneket mondott: 

— Tudja, hoigy jól szoktam fizetni. 
— Gylijiön az isten áldja meg, egy sze-

gény /betegem nagyon rosszul van. 
— fia akarja, duplafuvart fizetek, a be-

tegeimhez kell menni. 
A kocsisok ilyen válaszokat adtak: 
— Két órakor esküvőre kell mennem. 
— A lónak -is enni kell. 
— Most etetek. 
—- Én most jöttem vissza. Annak a gye-

reknek semmi-oka sincs, hogv el ne men-
jen. 

— Ezzel a sovány lóval nem szaladgál-
hatok annyit. 

Szükségét látom annak, hogv mindeze-
ket tudomására hozzam polgármester útnak, 
mint a járványbizottság elnökének. A járvány 
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R mai idők nem alkalmasok a királylátogatásra 
— A hatóság akciója a királylátogatás ügyében. — 


