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jétek, hogy a gaz ellenség és a felelőtlen csőcselék ezeréves tűzhelyünk gyémánt menyegzőjét szégyenletes és gyilkos temetéssé tegyfe.
Gyülekezzetek a szabadság és 'béke érdekében, biztosan vár és számit rátok szombaton délelőtt tizenegy órakor a Kossuth-szobornál a Katonatanács.
Bajtársi üdvözlettel!:
Tabódy Zsolt, Zimmer Alajos ezredesek, Ivaw v i t s Demeter őrnagy, Sehreiuer Ferenc,
Hessíánger Ferenc, Walzer Lénárd, Stemmer
László, Fabini Elek, Gráf Oszkár századosok,
Darvas Lajos, dr. Feniichel Henrik, Palásthy
Rezső. Kolozs Lajos, Ti meséik (Béla dr. Romanov Rezső, Julow Imre, Kakassy Lajos,
Selymos Ottó főhadnagyok, dr. Barta Dezső,
Beck Antal hadnagyok, Hejner Károly, Lajos István, Puhalálk István, Horváth Zsigmond tiszthelyettesek, Bohár Bélla. \ ajka
Mihály törzsőnmesterek, F a József, Jermer
'Mihály őrmesterek, Lévay Márton tűzmester,
Fertály János, Sándor Imre, Molnár János,
Kovács Gyula. Kiss János, Zomboni Lajos
szakaszvezetők,
Vadócz Sándor
tizedes.
Da-nsziky István. Rácz Mihály, Snepf István,
Kiss Béla, Greksza Pál közemiberek.

(Az ügyvédi kamara, csatlakozott m
Nemzeti
Tanácshoz.)
A: szegedi ügyvédi kamara rendkivüii
közgyűlést tartott pénteken délelőtt dr. Széli
Gyula elnöklése, mellett « az alábbi határozattal csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz:
iA szegedi ügyvédi k a m a r a hazafias lelkesedéssel magáévá teszi ,a Nemzeti Tatnáos
programját.
Követelik hogy mindazok,at a törvényeket,
szüntessék mie,g, amelyek az Ausztriával való
közösségre vonatkoznak.
Követeli a teljes politikai, gondolat és
szólásszabadságot.
Követeli a. sajtószabadságnak és az esküdtszéknek helyreállítását, a gyülekezési és
egyesülési jognak biztosítását, a katonai 'bíráskodás korszerű reformját s általában a
háborús törvények s rendeletek gyökeres revízióját-.
Az ügyvédi kar, mint a jogrendnek a z
őre, ebben, a válságos időben fölajánlja (szolgálatát. a Nemzed Tanácsnak a; kii!'- és'bel béke
megteremtésére, a személy- és vagyonbiztonság megőrzésére és a Nemzeti Tanács, rendelkezéseit készséggel végrehajtja,
A rendkivüii közgyűlés kimondotta még,
hogy a november 24-ére összehívott elnöflwálasffltó és idr. Rés,a Izsó emlékközgyii,lését a háború befejezése előtt, nem t a r t j á k meg.

(A Katonatanács
fölhívása.)
A Ka!onatifiiiiivs a következő fölhívást
bocsátja Iki:
Honvédek! Katonák!
Az események ia nemzetet rég óhajtott
Célja küszöbéhez segítették. (Magyarország önálló, szabad, független, boldog, békés ország
lesz, ide csak ugy, lia helyeteken maradtok és
Véditek, a m í g szükséges, a- bazárt a bel;- ós külél,lenség ellen. Azok, akik az öröm első mámorában hazamentek, térjenek azonnal vissza
beosztásukba,, rmert ia 'béke, a rend érdekében
iitt van rátok a szükség, m e r t csak ugy biztoisitbatjátok régen viszontlátott otthonotokat.
Az erők egyesítése ,szükséges a; rend fönitartásálnoz, ,a:z egységes vezetés az erő, amelyre
a n a g y m u n k a teljes befejezéséig szükségünk
van.
'Ezennel megparancsolja, minden honvédnek és katonának a Nemzeti és K a t o n a i Tanács, hogy beosztásában rögtön jelentkezzék,
tanért ellenkező esetben a független, njjászervezett hazánknak lesz árulója.
Katona
Tanács.

(Az iparkamara üdvözölte
Garami
kereskedelmi
minisztert.)

(Incidens
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Rendező-pályaudvaron.

Szeged-réndezőpályaudvaron
a pionírok
kirendeltsége tartotta fenn a. remidet
Bokor
f ő h a d n a g y parancsnoksága alatt. A (Nagybeoskerelk felől jövő vonat egyik vagonját
több katona feltörte, néhány boros bordót
m e g f ú r t á k és igy Szegedre m á r ittasan érkeztek meg. Néhány lövés történt, de jolenté• kenyebb rendzavarás nem fordult elő, mintán
Bokor főhadnagy tapintatos módon elejét
vette minden nagyobb bajnak.
(A statárium
kihirdetése.)
"A szegedi Katonatanács
pénteken
kihirdette a statáriumot, hogy visszaállítsa, a rendet és megakadályozza
a katonák
garázdálkodását, A statáriumot
kihirdették
minden
kaszárnyában
s röpcédulákat is
osztogattak
erről a katonák
között,
A Katönatamács fölszántja a katonákat. hogy mindenki
haladéktalanul
térjen vissza kaszárnyáiba,
illetőleg
csapattestéhez.
Aki nem engedelmeskedik a Katonatanácsnak,
vagy megbizottainak,
azt letartóztatják.
Akit
rabláson, fosztogatáson
vagy
gyujtogatámn tettemédnek, azt a honvedkaszárnyába
viszik
és ott
azonnal
agyonlövik.
Remélhető, hogy a K a t o n a t a n á c s erélyes
intézkedései biztosítani fogják a belső rendet.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara ma
táviratilag üdvözölte Garami E r n ő kereskedelemügyi minisztert, akit biztosított közre
működéséről és felajánlotta szolgálatait.
Az üdvözlő táviratot Wimmer Fülöp kamarai elnök és Tonelli Sándor titkár irkák
alá.
(A szegedi vasutasok csatlakozása
Nemzeti
Tanácshoz.)
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A szegedi Radikális Párt
alakuló gyűlése.
Az Országos Radikális P á r t szegedi csoportja tegnap .délelőtt 11 órakor tartotta második alakuló gyüi'ését a iKoirzŐimozi nyári
helyiségében, nagyszáma érdeklődő közönség
jelenlétében, akiknek soraiban különösen szép
számmal voltak hivatalnokok és katonák,. J u
húsz Gyula nyitotta ímeg a gyűlést, emlékeztetve a közönséget arra, mennyi lenézéssel és
gúnnyal fogadta az akkor még közömbös szegedi polgárság a radikális párt első szegedi
zászlóbontását 1914. julius végéin, a slerajevói
merénylet előtti napon. Azóta az Országos
Radikális P á r t igazságai mind győzedelmeskedtek és Jászi Oszkár, akit akkor az úgynevezett reálpolitikusök nem vettek komolyan. rna miniszter a Károlyi kabinetben.,
Ajánlja ,a szegedi radikálisok elnökéül dr. Hollós Józsefet, aki egész életével példát adott
az igazi magyar radikalizmusra. Utána dr.
Hollós József nagyhatású beszédet mondott,
amelynek keretében fölolvasta és kifejtette az
Országos Radikális Párt programját. Hollós
dr. bátor és mélyreható fejtegetéseit az egyre
növekvő hallgatóság lelkes tetszésnyilvánításaival kisérte. Majd fü'oó hadnagy, mint a
budapesti Nemzeti Tanács és Katonatanács
kiküldötte tolmácsolta Károlyi Mihály és társai üdvözletét, nyugalom,ra intette a szegcdi
közönséget és kérte, hogv a rend' fentartásában a közei békés napokig mindenig segiise
a Nemzeti Tanácsot. Ezután az elnök kérte a
jelenlevőket, hogy csatlakozzanak a három
progresszív magyar párt valamelyikéhez és
aki 'meggyőződött a radikális párt igazai felől, lépjen be és agitáljon a pánt érdekében.
Hoffer Jenő a szellemi munkások nevében besző' és megígéri ezek támogatását. Szavait
zajosan megtapsolják. Az Országos RadTáks
Párt szegedi csoportja jövő vasárnap nagygyűlést rendez, amelyen budapesti kiküldöttek és a párt szegedi vezető emberei fogiák
ismertetni a magyar jelen és jövő nagv föladatait. Érdekes epizódja volt a gyűlésnek,
mikor a közönségnek egy jó része hangosaira
kérdezte, hogy mi van a köztársasággal? A
budapesti vendég egyelőre még pozitívumot
nem mondhatott e tekintetben,

K szegedi üzletvezetőség pénteken a következő átiratot intézte a Nemzeti. Tanács szegedi intéző bizottságához:
Tisztelettel közlöm, hogy a Nemzeti Tanács és Vasutas szindikátus október hó 31-én
a vasutassághoz a következő felhívást intézA radikális párt vezetősége egyelőre igy
te: Mindenki azonnal helyére. A forgalom za- alakú t meg: elnök lett dr. Hollós József, alelvartalanul fen tartan dó. A vasút és vasutas- nökök Móra Ferenc és Juhász Gyula, titkár
ság ügyében a Nemzeti Tanács ós a Vasutas, Schweiger Miksa, pénztáros Hoffer Jenő, vászindikátus együttesen határoz. Az összes lasztmányi tagok: dtr. Vág Sándor, dr. Jakab
vasutassá® egy ,abban, hogy minden körülmé- Dávid, Bach Jenő, Szijjártó Albert, Sebestyén
nyek között helyén imarad és hazánk inépe Károly, dr. Lindenschmidt Mihály. A választélelmezése ós megvédése érdekében a forgal- mányt később még ki fogják egészíteni.
mat. fentasrtja ós hazafias kötelességet a végA nagysikerű gyűlés a független Magyarsőig teljesíteni fogja. A vasutasság teljes erő- ország éltetése közben ér: veget.
vel támogatja a Nemzeti Tanácsot hazafias
működésében,. Tisztelettel kérem az. intézőbiA temesvári zavargások
zottság támogatását, a forgalom zavartalan
Temesvárról telefonálják nekünk: A tefantartására irányuló munkánkban ós törekvésünkben. A szegedi üzletvezetőség vasutas- mesvári zavargások hírére egy m a g y a r bonBágának nevében, hazafias üdvözlettel: Uray védezred: négy százada a, szerb frontról viszszatórőben kiszállóit a vonatból és a rend
Zoltán üzletvezető.
helyreállítása céljából Barta, alezredes rendelkezésére bocsájtotta magát. Mintán további karhatalom érkezése is várható, valószínű,
hogy a városban a rend a inai nap folyamán
teljesen helyre fog állani.

Körmendiné virágosboltja
SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 15. SZ.
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Ezer m a g y a r menekült érkezett
Pécsre

Főüzlet: Budapest,
VI., Teréz-körut 37. sz.
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(Britannia-szálló mellett.)
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Mindszentre koszorún nagy oáiasziékiian.

Óráját és ékszereit
javíttassa elsőrangú óra- és ékszerüzletemben. S z o l i d á r a k :
Ó r á k b a n és ékszerekben

nagy

raktár.

F I S C H E R K. .*.*."•-

Korzó-kávéház mellett.

Pécsről jelentük: Barcsba tömegesen érkeznek a menekülték Horvátországból. Tegnap mintegy ezer ember érkezett. A személyforgalom megszűnt Barcs, Daruvár ós Verőcze vonalom, csupán a ménekülteket hozzák a
vonatok, A vonatokra útközben mindenfele
lövöldöznek a zöld káder szökött -katonái. A
tudja megfékezni. A horvát nemzeti tanács
fosztogatásokat a horvát nemzeti tanács sem
megtiltotta a menekült,akin,ek, hogy holmijuk a t él vihessék Horvá tországból.

