
DÉL-MAGYARORSZÁG Szeged, 1918. november | 

R közgyűlés «5 állást foglal Magyarország nagy 
átalakulása ügyében. 

(Saját tudósítónktól.) Dr. Becsey Károly 
és 42 társa rna a következő 'indítványt nyúj-
tották be a közgyűléshez: 

Méltóságos Főispán Ur! 
A történelmi napok, amelyek a pusztu-

lásra megérett régi világrend összeomlásá-
val az uj 'világrend erőit fölszabadították, felr 
tétDan szükségszerűséggel parancsolják, hogy 
ebben1 az egész magyar faj sorsát eldöntő 
küzdelemben Szeged is szint valljon, az ős-
magyar város és az ősdemokrata város, a 
mellív magyar 'volt és demokrata volt egész 
történelmén keresztül. Szükségessé teszi Sze-
ged törvényhatóságának állásfoglalását nem-
csak az, hogy példaadóan támogatnia kell a 
Magyarország mleglmentéséént megindult 
küzdelmet, hanem az fis, hogy Szeged népé-
nek telki feszültsége e robbanó hangulata na-
pokban a törvényhatóságnak, mint a város 
hivatalos testületének valiomástétete révén le-
vezetést nyerjen. 

Mindezeknél fogva tisztelettel kérjük, 
méltóztassék Szeged város törvényhatóságát 
a legrövidebb idő aílatt rendkivüii közgyűlésre 
öisszehivni a> következő iiindfitványjmk letár-
gyalása végett: 

Mondja ki Szeged törvényhatósága, hogy 
a végzetes örvénybe juttatott Magyarország 
megmentése végett kívánja, hogv 

1. haladéktalanul törvénybe liktasséik az 
igazán általános, egyenlő, titkos, a nőkre is 
kiterjedő választójog, amely a vármegyei és 
községi életben is tüstént keresztül viendő; 

2. a imaí korrupt parlament, amelynek 
bűne az ország 'tégromlásiba vitele, azonnal 
eíítávoíliittassék s az általános választójog alap-
ján az uj választások kiírassanak; 

3. Magyarország teljes függetlensége, a 
melyre eddig csak semmi garanciát nem 
nyújtó ígéretek tétettek, ugy külpolitikai, 
mint gazdasági és katonai vonatkozásban al-
kotmányjogilag azonnali biztosittassék; 

4. azonnal állittassék vissza egyszer-
smíndienlkorra a háborúban elkobzott egyesü-
lési, és gyülekezési szabadság s» a lélegzetet-
fojtó cenzúrának, amely rna már hadiiérdek-
kel sem indokolható, eltörlésével intézmé-
nyesen biztosittassék a sajtó szabadsága; 

5. minden politikai bűntett miatt elítélt 

•polgárnak és katonának általános amnesztia 
adandó s a folyamatban levő politikai perek, 
agy a polgári, mint a katonai bfiróságoknáí 
bes'ziintetendők; 

6. az iniség fenyegető rémének ellháritá-
sára nninden bel- és külpolitikai rendszabály 

.g teendő, miehogv a mi életet az országban 
a háború meghagyott, azt az éhségforrada-
lotn pusztítsa el; 

7. a nagyszabású birtok- és szociálpoli-
tikai reformok, amelyek a népet földhez jut-
tatják s a háborúból (hazatérő (hősök tömegé-
nek életét emberibbé teszik, nem halogatani-
dók, hanem azonnal keresztül viendők a föl-
halmozott tőkék messzemenő (igénybevételé-
vel ; 

8. az általános békéikor gresszusra Ma-
gyarország képviseletében oly férfiak külden-
dők ki, akífik fenntartás ,nélkül hívei a leszere-
lésnek, a kötelező békeblróságnak és a nem-
zetek ligájának; 

9. a (magyarországi seregek a külföldről 
haladéktalanul visszahiivandók, a külföldiek 
.hazájukba visszaküldendők; 

10. a demokratikus szellemben átalakí-
tandó magyar alkotmányban félre nem ért-
hető módion .ki kell mondani, hogy a háború 
és béke kérdésében a döntés kizárólag a nép-
kéíp viselet joga. 

Szeged, 1918. évi október hó 30. 
Tisiztieileitftell: Dr. Becsey Károly, Móra 

Ferenc, Pálfy Dániel, dr. Hollós József, Szász 
Ernő, Lantos Béla, Y'aühora István, Bach Ao-, 
tai. Pásztor József, Birháger Ferenc, Bajda 
Imre, Várnay Dezső, Ottovav Károly, dr. Ső-
reghy Mátyás, Grasszelly László, Feín La-
jos, Rózsa Mihály, Retzer Lipót, May Gyula, 
Hoffer Jenő, iGsányf Sándor, dr. Karusz Jó-
zsef, Rózsa Béla, Sz. Szigefhy Vilmos, dr. 
Kormányos Benő, Kosotzky Pál, U.ilaikv An-
tal, Bokor Adolf, dr. Balassa Ármin,, Endré-
nyi Imire, dr. Fajka Lajos, Riau Ignác, Feny-
vessv Adolf. Bach Jenő. dr. Papp Róbert, 
Bach Mksa, di. Lippai Lajos. VékeS Berta-
lan, Cserzy Mihály, Kass János, dr. Dettre 
János, Bokcr Emi:, d r . Gerle Imre. 

Bizonyos természetesen, nogy a közgyű-
lés "egyhangú 
dhványr. 

(tsedéssei fogadja el az in-
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ítélethirdetés a Mein*-féle hadseregszállitási bünperben 
A temesiváni cs. és kár. hadosztálybiró-

ság a mult év szeptember 15-én kezdte tár-
gyalni a szegedi törvényszék esküdtszéki ter-
mében Meinx Walter élelmezési főhadnagy és 
társai hadseregszállitási bűnperét. Meinxen 

kiviil Pick Jenő szegedi gyáros,, tartalékos 
46-os főhadnagy, Dotnán Mátyás népföl'kelö 
hadnagy, Szaib József és Makovec Adolf őr-
mesterek kerülitek a vádlottak padjára. A 
hadbíróság az izgalmas részletekben bővel-
kedő tárgyalást augusztusban fejezte be és 
azóta tanácskoztak az ítéleten. A haatttróság 
ma, csütörtök esite kilenc órakor hirdette ki 
az íteletet, amely más időkben b'zonyára 
rendkívüli érdeklődést keltett volna, igy azon-
ban minden különös izgalom nélkül,, néhány 
jogász jelenlétében történt az érdekes aktus. 

Stössinger Benő dr. százados hadbíró 
tárgyalásvezető hirdette ki az életetét, amely 
a következő: 

A hadbiróság Meinx Walter élelmezési 
tisztet huszonnégy rendbeli különböző •bűn-
cselekmény, csalás, sikkasztás 'és hivatalos 
hatalommal való visszaélés miatt a hadsereg-
ből való elboosájtásra, érdemrendjei elvesz-
tésére, valamint a törvényes kártérítési L r 

] telezettség megállapítása mellett négy évi su-
j lyos börtönre (minden év hatodlik hónap iá-

ban magánzárkával szigorítva) és háromszáz 
korona pénzbüntetésre ítélte. A bíróság Meinx 
büntetésébe beszámított két és fél évi vizsgá-
lati fogságot. 

•Szaib József őrmestert huszonhárom 
rendbeli különböző bűntettekért és vétségért 
tartalékos élelmezési katonává való lefokozás-
ra, katonai szolgálati érmeinek elvesztése mel-
lett három és fél évi súlyos börtönbüntetésre 
itélfl, a vizsgálati fogságot nála is betudva a 
büntetésbe. 

Makovec Adolf őrmestert több rendbeli 
különféle bűncselekményiért lefokozásra, é r -
mei elvesztésére, három évi és egy hónapi sú-
lyos börtönre ítélte, büntetésébe beszámítva 
másfél évi vizsgálati fogságot. ^ 

Piok Jenő tartalékos főhadnagyot rend 
és fegyelem ellen elkövetett vétségben 'találta 
bűnösnek a hadbiróság, amelyet azáltal kö-
vetett el, hogy Meinx Walternek, akivel szál-
lítód összeköttetésben volt és Szaib őrmester-
nek ötven koronát ajándékozott, anélkül azon-
ban, hogy ezzel az ajándékkal azt akarta vol-
na, hogy hivatali kötelességeiket, illetve pár-

tatlanságukat megszegjék. Meinx és Szán, 
egyébként Pick Jenő érdekében — az ,itéieí 

megállapítása szerint — ilyen kötetességsze. 
gést e! sem követtek. A hadbíróság Pick Jt-
nőt minden egyéb vádpont alól való fotonén-, 
tése mellett hét napi szobafogságra ítélte. 

Dotnán Mátyás népfölkelő hadnagyot 
négy rendbeli rend és fegyelem 'elleni vétség 
elkövetésében mondta- ki bűnösnek a hadbí-
róság, amelyet azáltal követett el, hogy 
Meinxnek különböző lakásberendezési dolgo-
kat és Szaibnak is ilyesmiket ajándékozott, 
holott ezekkel szállítási összeköttetésben volt 
Továbbá Rei ter ezredorvosnak a vizsgálaii 
fogságból egy levetet csempészett iki és egy 
fegházőrit 20 korona ajándék ígérete mellett 
kötelességszegésre akart rábírni. A bíróság 
minden egyéb vádpont alól fölmentette Do-
tnán t, akit hét napi szobafogságra ítélt, ame-
lyet épp ugy, mint Picknél, a mintegy két. 
évi vizsgálati fogsággal kitöltöttnek veti. 

Az összes vádlottakat nagyszámú egyeb 
vádpont alól fölmentette a biróság, Picket és 
Dcmánt csak fegyelmi jellegű, kisebbszerii 
vétség miatt Ítélte e! enyhe büntetésre, ellen-
ben a súlyosabb természetű vádpont alól tel-
jesen fölmentette. 

A többszáz oldalas ítélet indokolásának 
felolvasását éjfél után félbeszakították az idő 
előrehaladottsága miatt és folytatását novem-
ber 4-én délelőtt kilenc órára tűzték ki. Ily 
körülmények közj: az ügyész, a védők és a 
vádlottak jogorvoslat tekintetéiben még nem 
nyilatkozhattak, igy tehát az ítélet ínég nett; 
jogerős. 

Tüzérségi harcok 
nyugaton. 

BERLIN, Október 31. A nagy főhadiszál-
lás jelenti: A Lys és a le Cojúte, továbbá az 
Aisne közt a tüzérségi tevékenység élénk ma-
mát. Herpytőí északnyugatra ujabb- ellensé-
ges támadásokat vertünk vissza, A Maas két 
partján a tüzérségi tevékenység fokozódott. 

A tábori hadsereg vezérkari főnöke, 

Olasz hivatalos jelentés. Október 24. óta 
háromszázlkét tisztet, harminckétezer hárorn-
százkilencvennyolc katonát foglyul ejtettünk, 
több száz ágyút zsákmányoltunk. 

Berlin: Vilmos császár, aki több hétig a 
fővárosban tartózkodott, a ,főhadiszállásra, 
utazott. 

Washington: (Reuter.) A legutóbbi ik-
onét jegyzéket formálisan átvette a küTügy-
rnitn iisizterium. Azit mondják, hogy ia jegyzék 
semmit sem változtatott a helyzeten. Azt hi-
szik, hogy a 'legközelebbi lépés az leis,z liogy az 
összes fővárosok közölni fogják ia hadviselő 
államokkal ,a fegyverszüneti feltételeket. 

LONDON: Az angol csapatok be vonultaik 
Trientbe és Laibachba. 

A sajtóért 
Budapest, október 3:1. A napilapok szán 

d'ikátuisáiniaik teherautókat ós katonákat art,ad-
taik: ki, hogy a holnapi lapokhoz síziiíkséges, pa-
pirost előteremtsék. 

A vonatok már rendesen 
közlekednek 

Budapest, október 31. Az esti óráikban 
már az összes vonatok menetrend szerint iO" 
diiltak tovább. 


