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Szeged népének demonstrációja a Jtemzeii tanács mellett. 
— A nemzeti főváros történelmi napja. — 

(Saját tudósítónktól.) A közönség a reg-
gelű i!apókból értesült a Budapesten lejátszódó 
forradalmi eseményeikről, amelyeik természe-
tesen itt is rendkívüli Ihaltálst költettek s egy-
szerre talpraállátották a város lakosságát. Már 
a reggeli órákban elterjedt a fór, hogv Szege-
den is megalakul a katonatanács. A katona-
ság kivonul',11 a kaszárnyákból, elözönlötte az 
utcákat s a polgársággal egyesülve, forradal-
mi hangulatban éltette a Nernzetj Tanácsot és 
a köztársaságot. A déli órákban elterjedt a 
hir, hogy megvalósult már a ma reggeli lap-
ban közölt értesülésünk: a fővárosiban kiki-
áltották a (köztársaságot, amelynek gróf Ká-
rolyi Mihály lett az elnöke. A katonáik, pol-
gárok, diákok lelkesen éljenezték a köztár-
saságot, gróf Károlyi 'Mihályt és a békét. 

A polgárság és katonaság a fór hallatá-
ra, énekelve járta be a várost. A katonák a 
•sapkájukról letépték a rózsát és föltiizték a 
nemzeti kokárdát. A tisztek jártak elöl a pél-
dával. minden fegyvernemből, A közönség lel-
kesen éljenezte a tiszteket. Nők is fölfűzték a 
kokárdát Délben a Kossuth-szobor előtt rög-
töf.izcjtt ünnepséget rendeztek. Egy -honvéd-
önkéntes beszédet intézett a tömeghez, mely-
nek sorában testületileg megjelentek a sze-
gedi színtársulat 'tagjait, akik bejelentették, 
hogy délelőtti társulati gyűlésükön elhatároz-

ták a Nemzeti Tanácshoz való csiatlákozásu-
kát. A tömeg ezután a Himnuszt énekelve 
fölvouult a korzón a városháza elé, ahol nem-
zeti dalokat énekeltek. 

A forradalmi hangulat a város külső ké-
pén is megnyilatkozott. Több üzletben elta-
kartok a császári elmert, a házakra kitűz-
ték a nemzeti lobogót. Zajosak voltak az ut-
cák, az emberek mámoros hangulatban, bol-
dogságtól ragyogó arccal adták egymásnak 
tudtul a nagv eseményeket. Különösen a ka-
tonákon látszott meg a hirtelen változás. 

A kaszárnyába bevonuló őrségek, 
századok a Kossuth-nótát énekel-
ték és harsányan kiáltották: 

— Le a királysággal! Éljen a köz-
társaság! Éljen a béke! 
A Nemzeti Tanácshoz már a reggeli óráik-

ban csatlakozott minden hatóság. Elsőnek reg-
gel hét órakor a Munkásbiztosi'tó pénztár je-
lentette he csatlakozását. A különféle hivata-
lok tisztviselői, egyesületek üléseket .tartot-
tak, amelyeken egyhangúlag elhatározták a 
Nemzeti Tanáccsal való teljes szolidaritásu-
kat. Igv a Lloyd, a Magántisztviselők Egye-
sülete és a vasutasok is csatlakoztak. A Sze-
gedi Újságírók Egyesülete még szerdán táv-
iratilag jelentette be gróf Károlyi Mihálynak 
a Nemzeti Tanacshoz való csatlakozásúikat. 

rendőrségen i.s megjelent, amelynek nevében 
dr. Dreyer József rendőrkapitány jelentette 
be a szegedi rendőrségnek a Nemzeti Tanács-
hoz való csatlakozását. A rendőrség' később 
/küldöttségileg1 jelent meg a szociáldemokrata 
párt helyiségében, ahol hivatalosan is beje-
lentette a rendőrség egész, személyzetének csat-
lakozását. A küldöttségben dr. Dreyer Jó-

' zsef, Donátli Mikiaa rendőrfogal'tnazó és a 
rendőrök nevében Gál 'Ferenc ós Tary József 
jelentek meg. Dr. Szalay József rendőrfőkapi-
tány szintén bejelentette a Nemzeti Tanács-
osai való szolidaritását, 

A szegedi posta-, távírda- és tetefanhiva-
tal egész személyzete is elhatározta, hogy 
csatlakozik a Nemzeti Tanácshoz és minden-
ben követi annak parancsait. 

A délelőtti órákban a 'Munkásotthonban a 
Károlyi-párt, a radikálisok és a: szociáhlemo-
krutapárt megbízottjai értekezletet tartottak, 
amelyen elhatározták, hogy délután hanoim 
órakor népgyűlést- rendeznek, a íKJauz.áldéren, 
hogy Szeged népe is méltó módon adjon kife-
jezést a budapesti forradalmi eseményekhez, 
való csatlakozásának. Azt is elhatározták, 
hegy délután 2 órától kezdve általános mán 
kaszűnetet tartanak, minden üzletet bezár-
nak. 

A népgyűlés rendezésének hire rendkivül i 
gyorsasággal terjedt, néhány perc alatt m á r 
az egész város tudta, hogy Szeged népe de-
monstrálni fog. 

Fülöp altábornagy 
a Katonatanács elnöke. 

Az egyesűit szegedi progressziv.-pártok 
intézősége a szegedi hc-nvédkeriileti parancsv 
noksághoz és az áli.amáspa-raincsnokságokhoz 
is fölszólítást intézett, hogv csatlakozzanak 
a Nemzeti Tanácshoz. Fülöp Arthur altábor-
nagy, hcnvédkerü'leti parancsnok fölhívta te-
lefonon a hűin védelmi minisztériumot, a tele- . 
fonlkeze-lőnclk azonban a honvédelmi amn-isz tó-
rium helyett a Nemzetit Tanácsot kapcsolták 
a kerületi parancsnokságnak, amely a tele-
fonbeszélgetés után rövid tanácskozást tartott. 
A tanácskozás azzal végződött, hogv 

az egész szegedi helyőrség is beje-
lentette a Nemzeti Tanácshoz való 
csatlakozását és nyomban megalakult 
az ideiglenes szegedi Katonatanács 
Fülöp Arthur altábornagy és két ve-
zérkari tiszt részvételével. A Katona-
tanács Fülöp altábornagyot válasz-
totta elnökévé 

A szegedi Katonatanács megalakulásának 
hire mámoros lelkesedést keltett a városban. 
Délután fél 2 tájban végigvonult az utcákon 
Fülöp altábornagy kíséretével. Az altábor-
nagy és a kíséretében levő tisztek sapkaró-
zsáját betakarta a nemzetiszalag. A tömeg 
lelkesen éljenezte őket. Zimmer íhuszárezre-
d'es kocáját is megállították a tüntetők, aki; 
egész tisztikarával elsőnek jelentette be csat-
lakozását a Nemzeti Tanácshoz. 

Felvonulnak a népgyűlésre 
A népgyűlést három órára tűzték k i dc 

már délután két órakor sürü sorokban 'hul-
lámzott a tömeg a korzón és a Klauzál-téren. 
Fél háromkor már tízezernyi tömeg helyez-
kedett el a téren. Sorra érkeztek 

a különböző fegyvernemben katonák 
tisztek vezetésével, piros-'felur-z'öld 
zászlóval. 

Három óra előtt néhány perccel érkezett a 
Klauzál-térre a Munkásotthonból zárt sorok-
ban a szociáldemokraták óriási tömege, az 
Internacionálé 'lobogójával. A szociális ták 
éliért honvédzenekar haladt, a . Hunyadi-indu-
lót játszva. Harsogó éljen zúgott föl. amely 

A hatéság, a katonaság és egyesültelek csatlakozása 
Nemzeti Tanácshoz. a 

A délelőtti órákban a -szociálista párt kül-
döttsége fölkereste dr. iSomogyi Szilveszter 
polgár-mestert és megkérdezte, hogy mi a né-
zete az eseményeikről. A küldöttségnek azt 
válaszolta a polgármester, hogy a város tiszt-
viselőkara -méltó lesz nemcsak az események-
hez, h-a,nem a város- tradícióihoz is és hite van 
abban, hogy csatlakozni fog a Nemzeti Ta-
nácshoz. 

A küldöttség alighogy eltávozott a pol-
gármestertől, megjelenítek dr. Kószó István, 
és dr. Pálfy József iSzeged város -országgyii-
ilési képviselői, akik a polgármester élőtt 
való bejelentésük u tán táviratban, jelentet-

ték 'Budapestre a Nemzeti 'Tanácsnak, hogy 
hazafias érzéssel' csatlakoznak a Tanácshoz. 

Mig a polgár,mesterinél a küldöttségek je-
lentkeztek, a szokott csütörtöki tanácsülés 
megkezdődött és a tanács tagjai ahelyett, 
hogy az aktákat referálták volna, lelkes sza-
vakban emlékeztek meg az eseményekről és 
-egyre vártáik a polgármester érkezését, hogy 
határozatra emeljék a tanács állásfoglalását. 
Kis vártatva .megérkezett a polgármester, aki 
az eseményekhez méltó ünnepi hangulatban <a 
következő -javaslatot 'terjesztette.«> tanács elé: 

Hatákozza el az egyetlen törvényes 
kormányhoz, a Nemzeti Tanácshoz 
való csatlakozást, illetve intéztéén át-

iratot a főispánhoz és hívja fel a 
répdkivüli közgyűlés egybehívására, 
Egyhangú 'lelkesedéssel kisérte a tanács 

a! polgár/mester javaslatát! Még tartot t az 
éljenzés, aimilkor a polgár mestert .kiszólitot-
ták az ülésteremből, mert a tisztviselők de-
putációja jelent meg a hivatalában. A kül-
döttség nevében dr. Dcttre János tiszti 
ügyész .beszélt, aki előadta a tisatviselőkar-
nak azt az óhajtását, liogy nyilatkoztassa k i 
a város (tisztviselő gárdája, hogy egyhangú 
lelkesedéssel csatlakozik a Nemzeti Tanács-
hoz. 

A polgárimester azt hangoztatta válaszá-
ban, hogy várta a legnagyobb magyar vá-
ros tisztviselőinek ezt az óhajtását, ami .tel-
jesülni is fog. M a j d kijelentette a polgár-
mester, hogy déli 12 órától kezdve hivatali 

•szünetet rendel el, hogy a tisztviselők a Nem-
zeti -Tanács diadalát megünnepelhessék és 

hogy részt vehessenek -a délutáni népgyűlé-
sen, 

A h. főkapitány, dr. Temésváry Géza je-
lentkezett a küldöttség eltávozása ustán a 
polgármesternél akinek jelentette, hogy a 
makói rendőrség telefonált a szegedi rend-
őrségnek és tudatta, hogy a Nemzeti Tanács-
tól. Budapestről sürgöny érkezett, amelyben 
a Niamz-eti Tanács megalakulását bejelteniteit-
te, a makói hatóságot csatlakozásra. ,szólítot-
t a föl, egyben azt kérte, hogy közöljék az 
összes vasúti áUomásíőinökségdkkel, hogy a 

I bárhonnan Budapest felé induló csapatszáUi-
tásókat akadályozzanak meg. 

A palgráimester Szeged lakosságához a 
következő fölhívást hocsájtott aki: 

Szegednek népe! 
A magyar Nemzeti Tanács megala-

kult és átvette a korimányhata'Unat. 
Az egész budapesti helyőrség és ál-

lam rend őrség mellé állott. Szeged vá-
ros hatósága és egész itisztviselőkara 
.nagy lelkesedéssel csatlakozik a Ma-
gyar Nemzeti Tanácshoz és annak 

minden a haza üdvét célzó intézkedé-
siét végre fogja hajtani. 

Ar ra kérlek benneteket, hogy őriz-
zétek meg hazafias lelkesedósteket, 
'nyugalommal tekintsetek a jövő elé-
be, tartsátok iin-eg a város rendjét és 
a -személyi és vagyonbiztonságot. Ha-
zafias üdvözlettel 

Somogyi Szilveszter -s. k, 
A tanács tagjai együtt maradtak a ta-

.^lesüliá-mn, ahová vi(;azaérkiezeit!t. la' polgári-
mestier, aki azt indítványozta, hogy a nem 
szorosan vett közigazgatási tisztviselők ruha-
isegélyét haladék nélkül utal ja ki a város. Az 
előterjesztéshez a tanács egyhangúlag 'hozzá-
járult, 

A tanácsülés végeztével a város számve-
vőségi tisztviselőnői nemzetiszínű szalaggal el 
látott csokrot nyújtottak, át a -polgármester-
nek. Ezután a,z áHarni tisztviselők küldöttsé-
ge ólén Hauser -Rezső Sándor jtelleint meg a 
polgármester előtt és • bejelentette az állami 
tisztviselők csatlakozását a Nemzeti Tárnics-
hoz. 

íAj iszodiáildeunokriaíta páijt küldöttsége a 


