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Budapesten helyreállt a rend. 
— A fővárosban nem félnek Erdélynek és a tót vármegyéknek 

elszakadásától. — 

(A Nemzeti Tanács javaslata.) 
1. Szagod város hatósága első szabatl lé-

legzetvételével (meghatott hálával köszönti az 
ország tel szabadit óját, az országos Nemzeti 
Tanácsot, /amelyeit. Kossuth Lajos lelke szál-
lott meg e sorsdöntő napokban és ugy egyen-
kint, mint összevéve rendelkezésére bocsátja 
annak miindeui erejét és minden szervét. 

2. Szeged város törvényhatósága arra ké-
ri a Nemzeti Tanács kebeléből alakult, kor-
mányt, hogy az összehívandó népparlaanent 
elé juttassa el a város törvényh atőságáraaik 
és népének azon kivánwágát, hogy .Magyaror-
szág n j állam remijéül « népköztársaság prok-
l.amállassék, mint az egyedül lehetséges ál-
Jamfomna, amely a kor szellemének (megfelel 
és amelyben a 'körülöttünk alakuló szabad 
nópköztánsaiságek közt -békésen megmarad-
hassunk. 

3. [Szeged város törvényhaltósága ezen ha-
tározatát- átiratban, (közli a törvényihatóságok-
íkal, felszólítván okét, annak magukévá téte-
lére, 

A Nemzeti Tanáes szegedi intézőbizottsá-
ga nevében tisztelettel kérem — a- határozat 
ürfclpiibs (méMjál-ágta érdekében" ( liudfitvá-
itiyomnak hozzászólás nélkül való egyhangú 
elfogadását. 

Lelkes taps és él jen fogadta a szó,]) fölszó-
lalást, aniely után Tmchler Emire főjegyző 
bejelentette, hogy a tanács hozzájá rul a be-
terjesztett határozati! javaslathoz. J)r. Somo-
gyi Szilveszter polgármester ezután kihirdet-
te, ihogy a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
elfogadta (mind a két. határozati javaslatot. 
A közgyűlés folytatását periig keddi délután 
4 órára halasztotta; 
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Szabadkán rend van 

Szabadkáról teleionálják nekünk: Itt a 
rendcsinálás erélyes munkájának már is meg 
van az üdvös eredménye: teljes a rend. Teg-
nap ínég sortüzet adtak az utcákon a kato-
nák. ma egy lövés sem dördült el, A vonato-
kat tizennégy kilométerrel az áldomás előtt 
megállítják és a katonákat leszerelik. A vo-
nat esak ezután folytathatja útját az állomás 
területére. A törvényhatósági bizottság ma 
délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott, ame-
lyen a főispán, vagy annak helyettese, a pol-
gármester helyett, a Nemzeti Tanács elnöke: 
dr, Mukics Simon volt országgyűlési képvi-
selő vezette a tanácskozást. A közgyűlés meg 
alakította a polgárőrséget és egyéb a rend 
(helyreállítását célzó intézkedéseket foganato-
sított. A közgyűlés elhatározta, hogy életbe-
lépteti a statáriumot és ezt stirgönyileg jelen-
tette az igazságügyminiszernek, akitői a vá-
lasz trtár a délutáni óráikban megérkezett, a 
ine'y szerint a statáriumot kizárólag a kato-
nákra engedi életbeléptetni. 

A Nemzeti Tanács intézkedésére a bari-
kel; és takarékpénztárak ma bezártak. Az 
összes vendéglőket, kávéházakat, italmérése 
ker, korcsmákat hét órakor be kell zárni. Ki-
lenc. óra után csak külön igazolvánnyal lehet 
az utcára menni. 
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H (Britannia-szálló mellett.) 

Mindszentre koszoniü nagy öálaszíé&ban. 

(Kiküldött munkatársunktól.) (Pénteken J 
reggelre olyan a .magyar főváros, mint nagy 
nemzeti ünnepak után, v-agy mint a háború 
első napjaiban volt; az utcák és a házak mind 
föl vannak lobogózva és az Audrásy-u-t eme-
letnyi magas ív-lámpáira meanzestásziiü zászlók 
borulnak; az emberek arca boldogan mosoly-
gó, szinte mámoros és a katonák fölujjongó 
érzésekkel ünneplik a nemzeti: fölszabadulás 
nagy ünnepét,. Ez már a rend, békíti és nyuga-
lom ünnepi Budapestje, egy szabadságát visz-
szitnyert ország nagyszerű, telkes fővárosa. 
Legboldogabbak azonban a katonák, atkáik de-
rűs arccal mondogat jóik: 

Nógy éven keresztül liarcoltumík Német-
ország imperializmusáért, négy éven keresz-
tül hullattuk vérünket az osztrák és német 
császárért. •— és soha setm gondoltunk hazánk 
szabadságára. Elkábított szomorú tömeg vol-
tunk, ;aMík mentünk a, háború vágóhildjára 
ellenkezés nélkül, állati türelemmel, idegen ér-
dekek rtt — ós íme, egyszer a szabadság nap-
jára virradtunk. Úristen, most látjuk csak, 
milyen szereinoiótleTuség lett volna, ha Német-
ország győz ebben a háborúban. Soha, soha 
nem értük volna ezt el; bilincsbe kényszeri-
tettók volna a. németek az egész világot! É,s 
mi lettünk volna leginkább kizsákmányolt 
gyarmatai . 

•Minden lépésnél, (minden utcasarkon eze-
ket hallani; igy fejtegetik, hogy tmi lett, volna, 
ha a német fegyverek diadalmaskodnak. & 
miiuduntalan fölhangzik a népszerű kiáltás: 

Étjén a köztársaság! 
Szinte, köszöntéssé válik ez a föl kiáltás, 

.az emberek legteranésztesebb vágyának kife-
jezése. És minden férfi mellén, vagy sapkáján 
nemzetiszínű szallagotk. hirdetik a nemzet, föl-
szabadulását, és a nemzetőrakiké vedlett har-
cosok puisikacsöveiiben fehér őszirózsák nyit-
nak békésen. Csak most látjuk; mennyire fe-
gyelmezett a budapesti nép is, nem kell erő-
szakot. alkalmazni senkivel szemben a, fötezó-
titáisuak is jobban engedelme,stkedik mindenki, 
mint hajdani a parancsnak. Mennek (lmza a 
Nemzeti, Taács katonáinak föl szólítására., bár 
a vágyuk erősen ösztökéli őket a további sé-
tára és ünneplésre. 

Néha riasztó hirek kerülnek bele az utcák 

A szegedii Nemzeti Tanács ima délelőtt 
mcgaillaikiult. Akik a vélteién, magyar forra-
dalmat Szegeden győzelemre segítették, ezzel 
a ténnyel átvették e város belső nyugalmán ak-
ós biztonságának védelmét és e legfontosabb 
hazafias kötelességük teljesít f-sében teljes 'bi-
zalommal számi-tanaik Szeged .népének, a 'pol-
gároknak, munkásoknak és katonáknak együt-
tes támogatására. A szegedi Nemzeti Tanács 
elnöke antnak eddigi. vezetője, Beesey Károly 
dr. lett, társelnökei Móra Ferenc és Fürtös 
.Sándor, t i tkára .Det t re János dr. és jegyzője 
Juhász Gyula. A Nemzeti Tanács tagjai: dr. 
Somogyi 'Szilveszter polgármester, Bokor 
Pál helyettes polgármester. Szász Ernő. Pap 
Róbert db , Almássy Endre, dr. Hollós József 
Pálfy Dániel, Ábrahám Mátyás, Nemes Lajos 
Szabó János, Bekő Jenő, Kovács Mihály, Ko-
rom Mihály és Vajas József. 

A perimanenciában levő szegedi Nemzeti 

j tarka., színes forgatagaiba: Karolyi ellen me-
rényletet követtek el; Patnesova lángokban áll, 
nagy haderőkkel jönnék Budapest etilen a ki-
t'álypártiak stb. stb. A hirek azonban nem, 
tálcának hitelre, bármennyire valószínűnek: i s 
látszanak azok; Mindenki tudja, hogy nin-
csen cenzúra és tudják azt is, hogy az ilye® 
eseményekről nyomban beszámol nának a la-
pok. 

Nem, félnek Budai/esten a román betörés-
től sem, 

Azit tartják, hogy az antant haderőinek 
meg kell uzállania Erdélyt, éppen Magyaror-
szág érdekében, Románia ugyanis igy tétlen-
ségre tesz kárhoztatva; Egész Budapest meg 
van győződve arról is, hogy 

a tót vármegyék nem fognak tőlünk 
elszakadni, sőt bizonyosan, a mienk 
tnwad Fiume is. 

Kzeik milnd a béketárgyalás problémái és a 
megoldásuk is könnyű, ha a magyar kormány, 
belemegy abba a megoldási módba, hogy (Ma-
gyarországból szövetségi állam, legyen. A 
•magyar kormánynak ehhez való hozzájáru-
lása: pedig bizonyos, aminthogy lázon yos a 
köztársasági államforma meg valósítása is, a 
melyre éppen ennek a problémának, megol-
dása érdekébe® van égető szükség. 

Nyíltan beszélnek arról is, hogy a reak-
ciós elemek megkísérlik ma jd egy ellenforra-
dalom létrehozását, ez azotnbain, egyáltalán 
nem veszedelmes, .mintám a reakciós eszmék-
nek alig van hive ós azok se,m mernek mind 
szint vallani. Félitiík életüket és vagyonukat, 
inkább csatlakoztak tehát ők is a forr adatom-
hoz, amelynek ereje és hata lma tmindenekfö-
lött kétségtelen. Jól tudják Budapesten azt is, 
hogy a vidék szivvel-lélekkel a forradalomé 
ós igy minden ellenforradalmi kísérletezési 
reménytelen, Hogy mégis készülnek erre az 
eshetőségre, csak a forradalom vezetőinek 
óvatosságát mutatja. 

Egyebekben teljes a rend és a legnagyobb 
várakozással néz a. budapesti forradalmi nép 
és katonaság az események elé, amelyek csak 
megmentését eredményezhetik a már-már 
romhtsha döntött országnak. 

Sípos Iván. 
. . . . . . . . B . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . 

Tanács ma délelőtt és délután is gyűlést, tar-
tott, amelyen a. legégetőbb kérdésekről hozott 
határozatokat, a Katona Tanács két tagjá-
nak, Tabódy Zsolt és Ozimmer Alajos ezrede-
seknek közreműködésével. 

A szegedi Ne/mzeti Tanács közigazgatási 
bizottsága holnap, vasárnap délelőtt, 10 óra-
kor a városházán ülést ta r t , amelyre Koós 
Elemér, ÍBöhm Ferenc, May Gyula, siipeki Bá-
lás Zotláö és Glüdkistbal Lajos bankigazgató-
kat, Balogh, Károly városi tanácsost, SíkuJ-
téf.y Sándor városi főszám vevőt ezúton, hív-
ja meg a Nemzeti Tanács. Ugyancsak gyű-
lésit tart. a Nemzeti Tanács közélelmezési bi-
zottsága is, délután 1 órakor a közélelmezési 
hivatalban, amelyre Balogh Károlyt, a, sze-
gedi .közélelmezési hivatal vezetőjét meg-
hívja. 

A vasárnap délelőttire hirdetett, népgyűlés 

Megalakult a Szegedi Memzeti Tanács. 
— Rendeletek és intéz* edések. — 

S O M L Ó M Ó R és S Z I L A S I 
tűzifa szén- és bognár- H Z u t 
fakereskedő S Z E G E D , 
Párisi-köru! 35. szám. Interurbán 
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Ajánlanak waggononkint bármely vasúti állomásra szállítva, a 
kocsigyártó-iparhoz tartozó összes faanyagokat u. m.: kőris-, 
akác- és szilfarönköt, kőris- és bükkfa keréktalpat, 
kőris- és akácküllőt bükkhasitványt, göniöblyü nyirfa-
rudat, ökörjármokat és gazdasági faárukat, u. m. kaszanyéi, 
faviila és nyirfaseprüt. Kicsinybeni eladás helybeli telepükön. 
Gyors, pontos és előzékeny kiszolgálás! Ajánlatokkal 

szívesen szolgálunk! 


