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gyar vasutasság a legszebb reménnyel elteí-
ve várja az uj időktől, hogy végre a vasutasok 
szociális és emberi érdekeit révbe vezeti. Mó-
tusz János főellenőr kijelentette, hogy mint 
elnök csupán a vasutasok igazságos érdekeit 
akarja szolgálni. A szegedi, mindenkor józan 
vasutasoktól azonban elvárja, hogy őt ezek-
ben a nehéz időkben a kötelesség teljesítésé-
vel támogassák. Üdvözölte a szocialisták ki-
küldötteit, dr. Kckmányos Benőt és Ábrahám 
Mátyást és kérte a párt támogatását. Tóth 
Béla erre fölhívta a vasutasokat, hogv esküd-
jenek föl a Nemzeti Tanácsra. A jelenlevő 
vasutasok tomboló lelkesedéssel tették le az 
esküt. Dr. Kormányos Benő hosszabb beszé-
det intézett a vasutasokhoz, szervezkedésre 
hivta föl őket, hogy a jövőben ne zsarnokos-
kodhasson több „irnok báró" a vasutasok fö-
lött. A szervezkedés nem azt jelenti, hogy a 
vasutasok a hivatal/főnököknek ne fogadjanak 
szót, hanem azt, hogy egy a kötelességét lel-
kiismeretesen végző testülettel szemben a ba-
isáskodók hatalma egyszer és mindenkor vé-
get érjen. Garami kereskedlemiigyi miniszter 
egyénisége, múltja, szociális kiválósága gá-
raneia arra, hogy abban az esetben, ha Uray 
Zoltánnal szemben a konkrét adatok helyt-
állóak, ugy a szegedi vasutasok biztosak le-
hetnek abban, hogv az. aki ellen most a vas-
utasok szive a legnagyobb keserűséggel van 
eltelve, azonnal el lesz távolitva helyéről. A 
szivtelenséget, az igazságtalanságot a jószí-
vűségnek és igazságosságnak kel! fölváltani 
Dr. Kormányos beszédét nagy tetszéssel hall-
gatták a vasutasok és Uray Zoltán nevének 
hallatára igv tomboltak: 

— Abcug! Le vele! Mondjon le! 
Mótusz János ezután az indítvány falol-

vasására kérte föl Tóth Bélát. Az indítványt 
huszonkét különböző kategóriába . tartozó al-
kalmazott irta alá. Tóth fölolvasta az indít-
ványt, amely tele van a szegedi üzletvezető-
ség személyzetének mérhetetlen keserűségé-
vel. A Nemzeti Tanácshoz van intézve és 
Uray Zoltán azonnal való eltávolítását köve-
teli. Az indítványt Tolnay Kornél Máv. e$-
ttökiga^ga tónak is megküldik. 

Kotányi Manó felügyelő, a forgalmi osz-
tály főnöke, mint a Szövetség elnöke, üdvö-
zölte az egybegyűlteket. Elmondotta, hogy 
mikor megtudta, hogy az ülés Uray Zoltán 
személye ellen irányul, fölkereste az üzlet-
vezetőt és ezt tudomására hozta. Az üzlet-
vezető fölhatalmazta annak a, kijelentésére, 
hogy ő egy percig sem ragaszködik állásá-
hoz, ha a személyzet az ő vezetésével nincsen 
megelégedve. Kötelességévé teszi ezt az. hogy 
egy pillanatra sem szabad a szolgálat érde-
kének csökkenést szenvednie ezekben a vál-
ságos napokban. 

Az üzletvezető már be is jelentette le-
mondását a Máv. elnökének. 

A vasutasok erre Kotányit éltették és ki-
törő örömmel fogadták az üzletvezető lemon-
dásának hirét. Többen azoknak a tisztviselők-
nek az azonnali eltávolítását is követelték, 
akik Uray Zoltán rendszerét támogatták és 
akik vakon engedelmeskedtek parancsai vég-
rehajtásának. Uy Sándor segéd titkár a fe-
gyelmi eljárások uj alapra való fektetését 
sürgette. Ezután megválasztották a szegedi1 

vasutasok tanácsát, A tanácsban minden ka-
tegória képviselve van. A tanács tagjai szom-
baton az. üzletvezetőség öi osztályának főnö-
keit fogják fölkeresni és kérni fogják a vas-
utas személyzet részére az emberséges bá-
násmódot. Egyben kije.entik a gyűlés hatá-
rozataként, hogv Uray Zc'tán semmiféle ren-
deletét nem fogja a személyzet végrehajtani, 
csupán a szolgálati főnökökét Csáby Sándor 
raktárnok szolidaritásra hivta föl a jelenlevő* 
ket. Ábrahám Mátyás a szociáhsták nevében 
üdvözölte a vasutasokat és örömének adva 
kifejezést hogv- végre a szocialistáik és a vas-
utasok egymásra találtak. Mótusz elnök ez-
után bezárta az ülést. 

A vasutasok elénekelték a Szózatot és 
Téndben szétoszlottak. Az ülést semmiféle in-

cidens nem zavarta meg. Komoly és méltó-
ságteljes volt. 

Amint értesülünk, Uray • Zoltán péntek 
délután öt órakor bejelentette táviratilag Tol-
nay Kornél Máv. elnökigazgatónak lemondá-
sát. 

Az aradi Várból kimenekült 
fegyencek 

Arad, október 31. Tudósítónk telefonje-
ientése: Arad népe lelkes tüntetés közben, 
csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. A de-
mosftrációí kimos incidens zavarta meg. A 
Várban épen ülésezett a Katonatanács, ami-
kor egy tiszt közölte a Katonatanács tagjai-
val, hogy a Vár kazamatáiból kitörésre ké-
szül az azokban íogvatartott kilencszáz fe-
gyenc. A tisztek azonnal elhagyták a tanács-
kozó helyiséget és kivont karddal rohantak 
a fegyencek elé, akik tömegesen készültek a 
menekülésre. Egy százados gépfegyvert ra-
gadott és a fegyencekre lőtt, akik közüli bu-
szát agoynüőtt. A többiek visszaözönlörtek a 
várba. Kétszáz fegyencnek azonban mégis 
sikerült elmenekülnie, akik széjjel széledtek a 
városban. Aradon kevés a katonaság, ugy, 
hegy diákokból és polgárokból kellett őrséget 
alakítani az élet és vagyonbiztonság megvé-
désére. A fegyenceikből ötvenet már sikerült 
elfogni, a többiek rettegésben tartják a vá-
rost. 

A Nemzeti T a n á c s hazabocsátja 
az orosz foglyokat 

Budapest, movenniher 1. iMia délelőtt tizen-
két órakor ezer orosz, fogoly az Oktogon-téren 
a radikális-pánt meghívására .gyűlésre gyűlt 
egybe. A radikális párt közölte velük, hogy 
az orosz foglyok - bizottságot alakítanak és 
közölni fogják a Nemzeti TaJniáecsáf, hogy ők 
aniut szabad, független polgárok kívánnak él-
ni a felszabadult magyar nép között. A Szo-
lnokok közül elsőnek Jerremoff nievü katona 
beszélt, aki orosz nyelven értesítette a gyüle-
kezetet, hogy a Nemzeti Tanács szivén viseli 
sorsukat, gondoskodni fog mielőbbi hazaszál-
lításukról és .bejelentette, hogy bizottságot 
alakítanak, amely memorandumban fogja 
kérni a Nemzeti Tanácsot, hogy addig is, a 
míg ez megtörténhetik, tekintsék őket szabad 
polgároknak, akik tetszésük szerint változtat-
ha t ják foglalkozásukat és munkahelyüket 
Utána orosz nyelven Práger Jenő magyar 
polgár szólalt fel, aki igy szólt: 

— A Tanács egyik tag ja biztosította a fog-
l'ytíkiatí, hogy hűségesem; |»hn|ícsolni fogják 
kívánságaikat és érzéseiket. 

Zajosain éljenezték ;a szónokokat és meg-
elégedéssel fogadták a megnyugtató híreket, 
azután pedig szétoszlottak. 

Alhir az orosz foglgok 
zavargásáról 

Budapest, november 1. Ma délután azt 
az értesítést kapta a Nemzeti Tanács, hogy az 
Esztergom melletti1 kenyérmezei táborból öt-
hatezer orosz fogoly, amely fölfegyerezte .ma-
gát, Budapest feTé vonul. Az oroszok állítólag 
gépfegyverre! fe rendelkeznek. A Nemzeti 
Tanács azonnal jnegfedelő erőt toborzott ösz-
sze, előreküldött néhány automobiilos csapa-
tot gépfegyveriekkel. A Nemzeti Tanács ki-
küldöttje tárgyalásba fog bocsájtkoznii az oro-
szokkal és kijelenti, hogy hajlandók vagyunk 
őket nyotmban a ha tár ra szállítani és bevago-
nozásukat azonnal .megkezdeni, ha azonban 
fosztogatása céljaik volnának (megfelelő ka-
tonai! intézkedéseket, fogják ellenük alkal-
mazni. t 

'Budapesten ma este azi összes kávéhá-
zakat tisztek és altisztek járták be és fölhív-
ták a polgárokat, hogy jelentkezzenek a tér-
parancsnokságnál, ahol fegyvert fognak ki-

osztani (közöttük ós felfegyverezik a polgár', 
csapatokat. 

Budapest, november 1. Az oroszok- in ••vo-
nulásáról elterjedt hírek beteges fantáziájú és 
tnlbnzgó emberek agyában születtek meg. A, 
hírek terjesztésére az adott alapot, hogy több 
ezer fogoly érkezett a keleti-pályaudvarra, a 
küket hazaszállítanak. 

Az osztrákok irigylik fölünk 
a dunai flottilát 

Bécs, november 1. A hadügyminisztérium 
tengerészeti osztálya közili: A császári és ki-
rályi dunai flcttilának Magyarország részére 
való átadása ellen a többi nemzetek (kifogást 
terjesztettek elő. A helyzet igy alakult kir 
A dunai flottiia ezidőszerint Szerbiában har-
col, hogy védje Kövess tábornagy csapatai-
nak átkelését. A nemzetekhez intézett mani-
fesztum folytain, a hajókon, csak magyarok 
maradtak és igy a magyarországi átalakulás 
megtörténte után a legegyszerűbb volt a flot-
tilát az anyagbiztosítás céljából1 a magyar ál-
lamnak átadni. 

Az antant még nem közölte 
Németországgal a fegyverszünet 

feltételeit. 

Berlin, november 1. A Wolff-ügynökség 
jelenti: Ellenségeink fegyverszüneti feltételei, 
amelyeket a legutóbbi német jegyzékre kell 
válaszul adutok, még nem érkeztek- meg é's 
az antant lapok (nyilatkozata szerint a leg-

' közelebbi napokra nem is várható. 

A bécsi hadügyminiszter is 
engedélyezi a sapkarózsa 

eltávolítását 

Budapest, november 1. Bécsből jelentik, 
hegy a bécsi, hadügyminiszter parancsban ad--
ta ki. hogy a katonáknak szabad a sapkaró-
zsa helyett a nemzetiszínű szalagokat viselni. 
Ez az engedély persze már azután érkezett, 
amikor a katonák már úgyis ledobálták a sap-
karózsákat, minden külön engedély nélkül. A 
közös hadügyminiszternek azonban kényel-
metlen lenne, ha utólag nem „engedélyezné" 
kegyesen a forradalmi tényt, mert egyszerre 
egész valóságában látná meg a külföld is az 
itt végbement gyönyörű és nagyszerű válto-
zásokat. 

A képviselők mondjanak le 
mandátumukról 

Buda,pest, (november 11 Barta Ödön ország 
gyűlési képviselő, a 48-as alkoüniánypárt f a i -
ja, nyilt felhívást intéz a képviselőház tag-jai-
hoz, hogy (tegyék le mandátumaikat, hogy a 
nemzetnek a Ük ál inat adjanak az itéletmou-
dásra. 

Károlyi Mihály külügyminiszter 
lesz? 

Budapest, november 1. A belső nyugalom 
biztosítása után a külső béke megteremtése 
lesz első föladata a kormánynak. Qróí Ká-
rolyi Mihály a függetlenségi törvény deklará-
lása után valószínűleg átveszi a külügyi tár-
cát, amely esetben Batthyány Tivadar veszi 
át a miniszterelnökséget. Meglehet azonban, 
hogv Károlyi megtart ja a kormányelnökséget 
is. Ki'tségíélen azonban, hogy a béketárgya-
lásokat Károlyi fogja vezetni. A fegyverszü-
net a harctereken parlamenterek utján fog 
történni. Az olasz és déli fronton ennek nem 
lesz nagyobb nehézsége. Esetleges román be-
törés ellen, amelyre az antant közvetlen be-
folyást gyakorolni nem tud, az országnak kell 
védekeznie és erre az olasz frontról v issza-
vont! csapatainkkal képesek is leszünk. 


