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HÍREK Vilinos császár lemondása mellet! vannak a német 
If többségi párfok. 

Bécs, október 26. 'Bécsi diplomáciai és 
politikai körökben éterikén tárgyalják azt a 
kérdést, svajicn Vilmos császár a legközelebbii 
napokban visszalép-e vagy sem és ,liogy ez 
ffnilyemt hatással lesz a béke 'kérdésére. Bér-
űnkén általános a következő felfogás; Wít-
•sounafk .rendkivüii diplomáciai érzéke abban 
á®, hogy ő a 'legutóbbi jegyzékével mindén 
elkövetkezhető német kormánynak kezéből 
kivette az eszközt, hagy a végső Küzdelemre 
hívja föl a népet, iméte) akkor is, iha a népben 
eziránt hajlandóság volna. Ha ez a fellM'váá 
(mégis megtör fémnek. azt a íá'tszátot kélténé, 
hogy az egész küzdeltemnék .a ,oélja a dinasz-
tia megmentése. A többségi pártolk határo-
zottan azon az állásponton vadnak, ihogy 
Vpp elv kevéssé szabad a hábortii fMylatnl 
ti dinasztiáért. mM amily kévéddé folyhatták 
W'áitásokéit. A'z Aribeiter-Zeiitumg .mai száma 
„Csak a császárt (menteni!" ciim alatt fog-
óalkozik azzal a kérd'óssek vájjon Vüimos 
császár levonja-e a th'elyzet konzekvenciáit, 
vagy sem. A lap anélkül, Ihogy a oenzur'a 
lejiegötíé'sében megakadályozná, ezeket i r ja: 
A néinxet nép imcst láz előtt a (választás előtt 
áfel, íHogv vagy a legsúlyosabb, .legmegalázóbb 
fegyverszüneti föDtóteteiket fogadja el, vagy 
pedig, hogy lemondjon a császárról. Hogy 
a. néiríet népnék .túlnyomó többsége a te- I 
mondást férfiasan elviselné, nem szenved | 
kétséget. Ugy a't'szök ojzc'nhan, hogy 'az uj I 

Bécs, Október 26. A magyar tisztek vég-
rehajtó bizottsága a következő fölhívást bor 
csáltotta kii .az .Ausztriában llétvő összes ma-
gyar ezredékihez: 

Magyar bajtársaik! 
Károly király megadta vaz előzetes szen-

tesitést. azokhoz a-' javastítaklffoz, amelyek 
Magyarország teljes függetlenségét és igy 
07. önáifló magyar hadisereg fölállítását is biz-
tosítják. A (magyar állam ipcftgárái tehát nem 
követnek el esküsziegié'sT akkor,, amikor u ma-
gyar hadsereg fölál i tására irányuló törek-
véseket támogatják. Támogatjuk pedig ezt 
a törekvést, va'jaimii'nt stnindazokát a törek-
véseket, amelyek Magyarország teljes füg-
getlenségiére, a mielőbbi békére és a belső 
béke biztosítására irányúi bak. Ha keresztüU-
viksziik. hogy vigyenek bennünket haza. 

Az antant hatalmak tá gyaiásai 
a békeföiléfe « kről. 

Bécs, október 26. A Corri«ra della Sera 
londoni jelentése szerint, az angol <« a fran-
cia kormány béOmf él tételekről tárgyal Wii-
sonnak Anglia nagy hajóveszteségeire való 
tekintette], nyolc.midió tonna hajóteret kö-
vetet, úgyszintén a német tengeralattjáró-
kat. Franciaország ragaszkodik Elzász-Lo-
lli aringiáihoz. 

A francia vezérkar legújabb 
jelentése 

SaijtóhpdiHzúUás, október 26. A francia, 
vezérkar jelenti október 25-én: Az éj •folyar 
uián az Oise-fronton meghiúsítottuk a néme-
tek két kísérletét, hogy a csatornától keletre-, 
Long Clhamps és Nolal közti állásaink ellen 

kormánynak nincsen meg a kellő bátorsága, 
hogy Vilmos .császártól követelje lemondá-
sát, vagy pedig 'nincsen meg az az ereje, 
hogy a császárt meggyőzze lemondásának 
szükségességéről. Vilmos császár inkább 
kész a, legsúlyosabb áldozatodat rakni a bi-
rodalom 'váltaira, seímlhcgy uralmát Önkén-
tesen föladja. 

A kormánynak rendelik alá a 
német katonai parancsnokságokat 

Berlin, október 26. Az estilapok jelentése 
szerint azok az alkotmánymódosítások, me-
ritek a katonai parancsnoktlásí viszonyok 
Szabályozására •vcnafSkcznak, alkalmasint már 
holnap jpg'ia'.kortat'ni fogják a birodalmi gyű-
lésit. Az aékotmánymiódosiMs szerint a kato-
nai parancsnokságokat a koinmánynak ren-
delik alá. Hogy erre a felelős hadugymiímsz-
terium fölalitás'árak módját választják-e fe-
lelés 'á iamti tkár i állássál, vagy pedig az 
egyes katonai parantísnokságoikait közvetle-
nül a birodalmi káncdll'áirnak rendelik-e alá, 
oz't e pillanatban még nem lőhet 'tudni. 

Berlin, 'október 26. iA tegnap esti korona-
tanácson; szóba 'került a katonai parancsno-
kok elmozdításának kérdése is. Lehetséges, 

I ihogy politikai hatásköribe Utalják a fegmaga-
| sabb kato'nai parancsnokságok személyi kér-
! déseiűek eldöntését. 

INekümik otthon van a helyünk és mem 
mié!1 tó hozzánk éls Kos'sritjh La jos nevéhez. 

1 v óriás szafladségrla 'törekvő népek or-
szágában, amelyeikkel különben 'szomszédi 
•Viszonynál fogva jőharátsá'gban kell élni. 
r,erc(ji,szierepl<H tóftsiinik ibe. ,Nékünk ezt a 
.rcin.dörszerepet ..otthon kell betölteni: nekünk 
azVn ikö 1 (riködní. hogy ihatáraiinlkát és a 
jövő demokratikus békés Magyarországnak 

• szent javait senki meg ne mabolíja. Vigyenek 
benriünket Ihaza! Adjunk siliyt és támaszt 
a magyar kormány törek vés-e inek .azzal, hogy 
cóat'iakczzunk ahlhoz a mozgalomhoz. amely 
Ttom kíván, (forradaímat, hanem azt kívánja, 
hogv a csatlakozók minél nagyobb tömegé-
vel bizonyítsuk: valamennyiünknek azt >tfa-
rajtéisclja a kcfeltesíségérzet, legyűrik otthon 
a ihelyürkcn. 

előireitörjene.k. A Sierve é s a Somches harc vo-
nalon. tüzérségi és géppnókatüzelés. 

Ma reggel csapataink ismét támadást 
ikezdtek. SoissonstóO' nyugatra a németeknek 
L a Kelve és Nizzy le Come között ellenünk 
intézett két rajtaütése eredménytelen ma-
radt.. Rétedétől keletre egy jól sikerült vál-
lalkozásunk az olleuiség SZÍVÓS ellentállása el-
lenére hatalmunkba kerítet te a csatorna és 
az Aisne közötti Aníbly-Eleury fa luk 

I Óráját és ékszereit 
d iayiffassa elsőrangú óra- és ékszer* 

üzletemben. S z o l i d á ra k : 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

v . v . F I S C H E R K. .*.*.*.-
Korzó-kávéház melirtt. 

ooo 
— NÉPGYŰLÉS A KLAUZÁL-TÉRÉN. 

Vasárnap délután 3 órakár a Klauzál-téren, 
a Kossuth-szobor előtt nagy népgyűlés lesz. 
A szociáldemokrata-párt, a Károlyi-párt és a 
radikális-párt együttesen rendezik a nép-
gyűlést, amelynek előreláthatólag nagy hall-
gatósága lesz. 

— Elmarad a királylátogatás. A király-
látogatás ügyében szombaton fordulat állott 
be: Károly király főudVarrnésterii hivatalai 
értesítette Szegeden tartózkodó kiküldöttjét, 
hogy tekintettel a kül- és belpolitikai hely-
zetre és a királynak ebből folyó nagyarányú 
elfoglaltságára, őfelsége október 30-rai tervév 
zett szegedi látogatását bizonytalan időre el-
halasztotta. Az udvarnak kiküldöttje erről 
szombaton korán reggel értesíttette dr. iKele-
|mm iBéla főispánt, aki viszont dr. SomxJ&yi 
Szilveszter polgármesternek hozta tudomá-
sára a fordulatot. A polgármester az értesí-
tés vétele utá'n azonnal intézkedett, hogy a 
királylátogatás' előkészületeit szüntessék b'a 
Még a délelőtt folyamán leszedték a városhá-
záról a pénteken fölszerelt transzparenseket, 
délután; pedig megkezdődött a korzó ivlám-
páinak leszerelése. Egyben beszüntették a to-
vábbi előkészületeket is. Szombaton este már 
éppen olyan sötét, szomorú és vigasztalan 
volt a város és a korzó képe, mint az, előző na-
pokon, amikor nem rendeztek pazar fényű 
'prólavilágítást. — A városi gimnázininban, 
hirdetett vasárnapi Királyitimnnsz próba eüt-
inarad. 

—József főherceg kinevezése tábornaggyá 
A hivatalos lap vasárnapi száma, közli, hogy 
Józse) főherceget ia király tábornaggyá ne-
n evezte ki. 

— Megalakult a magyar vasutasok szin-
dikátusa. Budapestről telefonálja tudósítónk . 
A magyar vasutasok szindikátusa tegnap es-
te megalakult. A vasutasok harci szerveze-
tei, szám. szíerint tizen, belépték a szindiká-
tusba. ' , . • 1 íj 

— Kocsit az orvosoknak. A spanyol járvány 
még egyre tar t és ha a bá j nincs is emelkív 
dőfcen; nap-nap után ujabb megbetegedések 
fordulnak eilő, ami óriási módon igénybe ve-
szi a. megfogyatkozott is'zámu orvosi kart. 
P á r esztendő óta emberfeletti munkát végez-
nek a. szegedi orvosok, akik pihenés nélkül 
folytatják a ypanyoljárvány következtében 
súlyosbodott feladatukat. Valósággal robot-
iminka az, amit végeznek és amit, >megneíhe-
zit a:z a körülmény, liogy a beiegtótogatásoe 
kat. gyalogszerrel kell megtenmiök, mert nem. 
áll rendelkezésükre sem két-, sem. egyfogatú 
•kocsi. Ami van is, használatba nem igen ve-
hető, mert. a bérkocsisok — noha az orvosok 
ugyandsák bőkezűen megfizetik a legkisebb 
fuvart is — idegenkednek az orvosok fuvaro-
zását ól. A közönségnek pedig eminens érde-
ke, liogy ahol ba j van, különösen most, a jár-
vány idején, azonnal kéznél legyen az orvos, 
hogy segítségére legyen a betegségekben, 
szenvedőknek. Nálunk azonban ez lehetetlen, 
mert a strandokon solia sincs kocsi, és ha 

NAGY BÚTORA RUHÁZ, 
f?égí el ismert kárpitos üzletemet é s műhelyemet kibővítve egy isagg bútoráruházzal, 
melye! a Kárász-utca é s Klauzál-tér sarkán (Gaál-pafofa) megnyitottam, hol a legjobb 
kivitelű uriszaüonok, ebédlők, hálószobák, ugy mint teljes lakberendezések méltányos 
árakban kaphatók. Tisztelettel BraüSfl Mihály, 

\yl\ bécsi magyar tisztek fölhívása Ausztriában 
levő ezredekhez 


