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fi szegedi Katonatanács kihirdette a statáriumot. 
/tgyonlövik a garázdálkodó katonákat. — A szegedi Katonatanács 
intézkedései a rend megóvására. — A pénteki forradalmi nap eseményei 

(Saját tudósilónktól.) A város rendjének, 
az éiet- és vagyonbiztonságnak megóvására 
ma pénteken megtörténtek a szükséges intéz-
kedések. A közönség nyugod* lehet, hogv a 
csőcseléket, a megbízhatatlan elemeket, ame-
lyek a mai nehéz időket arra akarjak -föl-
használni, hogy aljas cselekedeteikkel kom-
promittálják a demokratikus forradalmat, 
meg fogják fékezni .Megfelel) karhatalmi erö 
áll rendelkezésre a város be-só békéjének biz-
tosítására. A Katonatanár;-; a rendőrséggel és 
csendőrséggel egyetértve hathatós -rendsza-
bályokat foganatosított. Délután a negyven-
hatosok is megérkezten, Békéscsabáról, aki-
ket szintén föl fognak használni a közbizton-
ság megőrzésére. 

Egyes katonáik lövöldözései ne rémítse-
nek meg senkit. Ezek a hazaérkező és átutazó 
katonák üdvlövései, amelyek a forradalmi át-
alakulást üdvözlik. Hogy azonban él ne fajul-
hassanak e megnyilvánulások, intézkedés -tör-
tént arra, hogy az egyes átvonuló és átutazó 
katonáktól az állomásokon a fegyvereket el-
szedjék, A katonák továbbutazásának útjába 
azonban nem gördítenek akadályt. 

A szegedi Katonatanács legnevezetesebb 
és mélyreható jelentőségű intézkedése, hogy 
'kihirdette a statáriumot. A garázdálkodó ka-
tonáka c agyonlövik. 

(A szegedi katonatanács 
megalakulása.) 

A szegedól hely-őrség tisztikara pénteken 
délelőtt a Korzó-moziban gyűlést tart-cit-t. Dr. 
Becsey Károly, a szegedi Nemzeti Tanács el-
nöke elnökölít. Üdvözölte a tisztikart .és fel-
kérte őket, hogy alakítsák -meg a szegedi ka-
tonatanácsot. Dr. Hollós József ezred orvos 
szólalt fel elsőnek. A katonaság — ;mondotta; 
— eddig nem politizált* mert vak eszköze volt 
az önkényes kormányzatinak. -Mától fogva a 
katonaság politikai tényező lett és ez a jel-
szava: Mindent a népért! Javasolja, hogy a 
tisztikar válassza meg a katonatanács vezető-
ségét a következőképpen.: Elnök: Fülöp Ar-
timr altábornagy, •másodelnök: Farád i Vö-
rös T-ibor tábornok, ügyvezető elinök: Tabódy 
Zsolt ezredes, társelnök Zimmer Alajos ezre-
des. Hollós József után Darvas -főhadnagy 
beszélt. Azt hiszi, leghelyesebb, lia Hollós 
(képviseli a katonatanácsban a Nemzeti Taná-
csot. A vezetőség összeállítását nem t a r t j a 
megtelelőnek. A régá rezsim vezetői — szerin-
te — akik három imap előtt még akasztófákat 
emlegettek az uj eszmék harcosai ellen, nem 
valók a katonatanács élére. Barta Dezső fő-
hadnagynak az a véleménye, hogy senkinek 
sem lehet bűnéiül Mrómi, ha az eddigi rend-
szer bii katonája volt, Tabódy Zsolt ezredes 
—• mondja — garancia orra, hogy a Nemzeti 
Tanács hivatása magaslatán fog állami. 

Alth Lajos százados Fülöp altábornagy 
hazaíLságára és magyar érzelmének bizonyí-
tására példákat sorol fel. -Fülöp intézkedett 
arról, hogy Szegeiden a katonazenekar ne 
játszó aissa, többé a -Oottcrliaiiet. 1 örös Tibor 
ezredest padiig magyar árzeltóe miat t helyez-
ték el Zcmborbéli. (•Éljenzés.) Árkay száza-
dos hangsúlyozta a katonatanács imegalaiki-
tásának fontosságát. Palásthy főbaidh-agy a 
rend azonnali helyroál-litására -terjesztett elő 
javaslatot, ezután -egyhangúan megválasztot-
ták a lka ton a tanács vezetőségét. Minden csa-
patrészt két tiszt, egy altiszt és egy közlegény 
képvisel a -katona-tanácsban, 

(Parancs a honvédhuszárok hoz.) 
A 3. honvéd huszár pótszázaid legénysé-

ge a tegnapi és m a i zavaros helyzetben. a ka-
totoai rend és fegyelem iránti érzéktől áthat-
va, kivétel nélküli a laktanya helyiségéiben 
tartózkodott és nyugalommal várta parancs-
nokai intézkedését, 

Zimmer Alajos bnszárezredles parancsn-olk 
csütörtökön ós pénteken- ósmétieftten. lelkesítő 

beszédet tar tot t a legénységhez és megdicsér-
te kiváló magatar tásnkat , -m-it különösen a 
tegnapi rendbontó zavargá-sok megfékezése al-
kalmával itaamsitott-ak. Kifejtette, hogy a vá-
ros lakossága büszkém -tekim-t rájuk, mi-n-t akdik 
haímis jelszavaktól félre nem vezettetve a la-
kosság' élet és vagyonbiztonságra felett őrköd-
nek. 

-Pénteken délelőtti pedig a következő pa-
rancs adatott ki a legénységnek: 

Károly király őfelsége, mint a független 
önálló Magyarország királya el-ő ilyen ural-
kodási ténykedéseként a Nemzeti Tanács pro-
g ramja alapján kinevezte a független önálló 
-magyar minisztériumot, éléin gróf Károlyi 
Mihállyal. Ezt a® örvendetes és Magyarország 
összes népei által óhajtott ténykedést a fővá-
ros, aiz ország Összesl lakossága -diajdlallmiaS 
őrömmel vette tudomásul és éppen ennek kö-
vetkeatéhcin a közrend, hók© éis nyugalom vún-
demütt teljes mértékben helyreállt, Az ország 
területén egy-két helyen elszórtan és igen kis 
tömegek igyekeznek a tegnapi bizonytalan és 
sva varos helyzeitet a r r a felhasználni, lnogy ga-
rázdálkodjanak, az ország békéjét, szükséges 
rendjét és imiiíndenki által óhajtott nyugal-
má t megzavarják. -Ezek a remleflónke-dő kis 
tömegek mindenütt a helyzet valódi állapotá-
ról fel világosit ta t-t «-k, amennyi ben ez ne-m 
használt, -ni egfényi t tetteik és a lógierélyiesebb 
módon ártaHmatlanná tótettek. 

•Éppen ezért a legénységet ismételten 
figyelmeztetem, liogy- józan, okos magatartá-
sáról példát szolgáltasson 0% módon, hogy 
a. lakosság -megnyugvással vegye -tudomásul 
azt, liogy a fegyelmezett, rendszerető legény-
ségre hizvásit támaszkodó a t-ik és éppen ezál-
tal életük és vagyonuk Mzt-ons-ágban van. 

Zimmer ezredes s. k. 

(Betiltották a szeszesitalok kimérését.) 
A főkapitány -a Nemzeti és Katón atainács-

csal -egyeitértfve betiltotta az egész város terü-
letén a szeszesitalok kimérését. A korcsmá-
kat, depókat k i som -szabad nyitni, a vendég-
lőkben éa kávéházakban aeim, szabad sennmi-
fóle szeszesitalt kiimérnd, vagy kiszolgáltatni!. 
Szeszesitalt ^aláeko-kbaim sem szabad' sehol1 

árusítani. Aki a rendelkezést megszegi, -attól 
-baladóktaiahnl megvonják az italmérési1 jo-
gok A főkapitány az este több helyen karha-
talommal1 záratott be korcsmákat. 

A kávéházaik é-s vendéglőik zárórája ma-
rad -este tiz óra, de csak a Nagykörúton be-
lül, a Nagykörúton kívüli helyiségeket már 
este nyolc órakor he kell zárni. E z intézkedés 
betartására őrjáratok fognak ügyelni. 

(A Katonatanács védelmi intézkedései.) 
A Ka-t-onatanács ma; egész délután ülése-

zett, hogy a rendőrséggel -együtt megállapít-
sa azokat az intézkedéseket, amelyek a rend 
föntartására szükségeseik. A tanácskozások 
Tabódy Zsolti ezredes, a Katonatanács ügy-
vezető elnökének -vezetésével folytak, a rend-
őrség részéről1 -dr. Dreyer József rendőrkapi-
tány jelent aneg a megbeszélésem. 

A Katonatanács körletekre osztotta a vá-
rost, minden körletben huszonötfagu fegyve-
res járőrök fognak cirkálni tisztek vezetésé-
vel. Azonkívül minden körletben ötven-hat-
van tagból álló tartalékot helyeznek készen-
létbe. 

A pénzintézeteket, gyárakat, malmokat, 
vízmüvet és katonai raktárakat -erős katonai 
őrségek szállják aneg. Általában az összes ve-
szélyezettebb pontokra őrséget rendellnek ki. 

A pályaudvarokra a már -meglévő őrsé-
geiken kiviül száz-száz főnyi megerősítést kül-
denek a huszárok és a géppuskátok. A veszé-
lyesebb pontokon -géppuská^-szalkasziokalt. ál-
litaniaik fel. 

-Ezek az intézkedések már péntekem, este 
fél nyolckor életbeléplek, addig csendőr és 
rendőr járőrök cirkáltak a, városban. A bel-

városban a góppu&kások, valamint a csendőr-
ség és rendőrség tar t ják fenn a rendet. It t a. 
katonai kirendeltségnek Palásthy főhadnagy, 
a rendőrségnek és csendőrségnek dr. Dreyer 
József a, parancsnoka. 

A Katonatanács karhatalmi készültségei 
mintegy ezerötszáz emberre tehető. Ezek kö-
zött van nyolcvan rendőr, hatvan csendőr és 
tiz detektív. -Péntek éjszakára százötven ka-
tonatiszt vállalta a járőrök és készültségék 
vezetését, A Katonatanács rendeletére az" ál-
lomásokon és a városban az egyes katonáktól! 
elszedik a fegyvereket.. 

(Megalakult a- polgárőrség.) 
•Péntekien a polgárőrség is megalakult 

(Stiegedein önkúat j-el|enilkie.z|cf .pcfgjá-lteMb^l <#» 
diákokból. A Katonatanács a polgárőröket 
•az őrjáratokhoz osztotta be. Minden őrjárat-
hoz két polgárőr csatlakozik. 

(Kiengedték a politikai foglyokat.) 
A Katonatanács rendeletére péntek dél-

u tán a Csillagbörtönből, a bonvédfcerütati és 
a királyi ügyészségi fogházból szabadon bo-
csájtották az összes politikai foglyokat, ugy 
a vizsgálati fogságban levőket, mint, az elitél-
teket.. A fogházakban csak a gonosztevők -ma-
radtak. Egyedüli a Csillagbörtönből mintegy 
hatvan-hetven politikai foglyot boesájito-titaik 
szabadon. -Erre -az intézkedésre azért volt 
gyorsan, szükség, inert, a Csillagbör.töut -körül 
akarták fogni, hogy ikfiszabadiftsátk a foglyo-
ka t és igy megtörténhetett volna az. hogy 
rablógyilkosokat is kiszabadítanak. -V iKato-
matain-áos végrehajtott intézkedése- -azo-nban. 
elhárította ezt a veszedelmet. 

(A megy ven hatosok hazaérkezése.) 
Péntek este -a .Szege d->Rók uis-á 1 1 o-másr a 

-megérkeztek -Békéscsabáról a negyvenhatosok 
Több százan jöttek teljes fölszerelésükkel, 
minden- holmijukkal. Az állomáson üirnepé-
lyesen fogadták a háziezwdet. A hatóság ré-
széről. dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
a Nemzeti és a Katonatanács képviseletében 
pedig dr. Becsey Károly és Tabódy Zsolt ez-
redes jelenteik meg, akik lelkes szavakkal üd-
vözölték hazatért vitéz fiainkat. 

A katonák közül azok, akik Szegediek — 
s ezek vannak túlsúlyban — hazatérteik csa-
ládjukhoz, a többieket ideiglenesen a vasúti: 
•internátusbaiu helyezték el. A szakadó esőben 
is nagy tömeg kísérte p bevonuló aiegyvenha-
toisokat, akik a korzóin üdvlövésekeit adtak. 

Hazatért katonáink föltétlen engedelmes-
séget fogadtak a Katonatanácsnak, amely 
holnap már rendelkezni is fog velük. 

(A szegedi Katonatanács gyűlést tart 
a Kossuth-szobárnál) 

A Katonatanács a következő felhívást 
•adta ki: 

Magyar katonák! Bajtársak! 
Felhívunk benneteket Szeged város terü-

letién és környékén! tartózkodó katonák, hogy 
a városi Közbiztonságának megvédésé)!e-, 4 
rend fentartására] hazafiúi természetes köte-
lességből haladéktalanul jelentkezzetek, 1-eg-
jobb ellátástokról a Katonatanács gondosko-
dik és kezeskedik. 

Katonák! Azzal, hogy elhagyjátok be-
osztásotokat, őrhelyeiteket e nehéz? időkben, 
amelyben hazánk újjászületni készül, elveszí-
tünk veletek együtt mindent. Most az egyéni 
kényelem és viszontlátást vágyakat még rö-
vid időre halasztani kell. Mikor az ellenség 
minden oldalról hazánk kapuját keresi, dön-
geti, zavaró elemek pedig a legfontosabb bel-
ső ren-d felforgatására törekednek, sorakozza-
tok, hogy minél előbb függetlenül, boldogan, 
békében csakugyan otthon lehessetek. 

Ha megcsókoltátok a rég nem látott éde-
seiteket, siessétek a Katojuitanúcs, a függet-
len hazánk nemzeti zászlaja alá és ne enged-


