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Megalakult a szegedi Károlyi-párt. 
(Saját 'tudósítónktól) Vasárnap délután 

négy órakor a szegedi függetlenségi és 48-as 
Károlyi-párt szervezikedő nagygyűlést tartott 
a Tisza -szálloda nagytermében. Az érdeklő-
dök tömege zsúfolásig megtöltötte a • térimet, 
sőt a folyosókat és a lépcsőházait iiis ellepték. 
Utasén tüntetve Károfjyi Mihály é-s a nagy-
gyűlés szónokai mellett. A nagygyűlés ter-
mészetesen egyhangúlag kimondta a Károlyi 
párt megalakulását. 

A nagygyűlésről a következő tudósítá-
sunk számol be: -

ÍDr. Becsei) Károly •elnök megnyitja m 
ölésit ós vázolja, hogy nj, hatalma^ arányú 
tízierovezíkiedósre van. szükség az nj, for-
fadialimli Magyarországom, hogy az igazság 
lirAodásiát ,biztosítani /tudják". jsks%küfönösen' 
érfts pártira <vpin szükség (Szegeiden, hogy a: "bi-
zonyára: haimaroisan elkövetkező álifcaillánote vá-
iaisiztálsökirgi a pártinak győzePimét egész Szege-
den iM'zftofenrtíliiatesék. És meg kell! mnost e r& i t o i 
a párt szervezeitát, lazökfeafl! a poülgárí eleiinieíldkietl 
aikik a KJároilyi-párt programiját, ta wiaigükévá. 
íeiszik. Blasiz)élt ezután arról, Oiogy a választói 
jog ki fog terjedni: a nőkre is, ezért gondos-
kodott arról, hogy a nők iís' osniflaOrozh'aRisiain'ak 
(i, pánthoz. Hiaizaifí ab iszefret etlel üdvözli a tmeg-
jeSmtöket ós iái nagygyűlést megnyitja^ A 
jegyzőikönyv veaeitésére kiír. Lúgost T>ötmc t ikéri 
Föl és-kéri'dr. Dertjbre Jéiicht. hogy a niajpiiirand-
re vonatkozó telőftterjieszJtiéiséjii tegye rmeg. 'T>r. 
Dettre Jánois imonldcittt ezután beszédet, asnoly-
bffl a következők©t közöljük: 
"—• Kjét 'hete esnlk. hogy Inhagóiisabe ültő-' 

zTűt ez a város, az ntöá&t. reitM$e®n.r, italkBaátámi 
íkezditák, miért aífeáhos és eimlherhra nem mél-
íó' Tl'Oljlálá'tiiauinkbatn egy Itt, n kagyalíuiőbői 
Birallikodö nmlber liátogialtiáísáinai készülődtünk'. 
Kéit hete! És ezalatt a morváid, két hót a'att több 
óriás! ererlimiény törltórit, minit Kirisatuis *aái-. 
ütésétől kezdve mostanáig! Az M m Ikógyel-
smébőluralkodó vendég, akire váitmrník, mienu 
jött eü, de a fölséges ur ilielywtit éljöttt. hozzánk 
ogy föüségesabb: a népuralom. 

— .A magyar forradaAotm eltörölte a -tömté-
mellmfil íMia gyár ország ot. Az. a régi rend, a 
mefly évszázadokon keresztüli lértokoltai niand-
aizít, laiuiiiit. ez a, „sors osiboresapáisiaa alattit fuldokló 
m'éip ki tudott izzadtai magáiból, itátümt. A bű-
neit tatán még minidig levezékellbeitné a régi 
rtízsümj, Ihia) nemi tapadnia hozzá vesztesen a 
legszörnyűbb Ibiin, a háhoru fölidézése. Ezt 
azonban nem lehet mlegihocsájitani, leve,zekéi-. 
tíi, Mert hazug aiz, ,a frázis, hogy ez ia háború 
ránk (kényszeritett hlálborn voilít, Ezt a gálád 
hazugságot kényszeritötiték Pánik, imierlt az 
igazság az, hogy 30—40 becsteifan, emberi mi-
valtiáíból' kivetkőzött enniber zúdította a hábo-
rút a villáig nyakába. tBzt a. háborút az M m 
kegyelméből uralkodó nnolt I I . Vilmos császár 
kötötte a nyakunkba, akii ctsaik azért gyújtotta 

föl négy sarkán a villágot, hogy miegpiuiiiassa, 
hogy 310111 gyönigte báb és képes rómüllébbe lej-
teni a föld miamidon népéit! 

'— Nem izgatni akar, csak tényeket szögez 
le, amiket meni lehet eűlhaülgaltinii, amíiikar a 
jövendővel állunk sziecnlben. A jövő pedig w 
a program, lalm'it Károlyi hirdetett, amit. Ká-
rolyi valillotít és almit Károlyi meg fog való-
siítánii. Károlyi az egyetlen magyar ember, 
magyar politikus, akivel az antant szóba iáit 
Majd szól a munkapártról, amely a halált 
jefiieniti már Mjagyarországon. iMwst az uj és 
demokrata Mágyaroirszágot, ds szeretné uiieg-
mérgeaaiii a imiumi kapáit. A háborús szomorú-
ság mtegtamitatit bemminkelt arra, hogy ha ru-
háink elrongyoladott, kifordítsuk. Ha azon-
ban az lelveik eltaomgyolódíalk, (azt nem lehet, 
kifordítani, azt rongyosam. íkeü'l tovább vi-
seltai. • '•' 

—• Siatjnos, bizonyosra vehető; hogy Káro-
lyiiék a uiiegikezdétt minnikát nem fogják tud-
ni befejiezni. Nem fogják tudni befejezni azért 
ment iaz oroheri szervezet nem tud uilegbinkóz-
ni a lelieítetleniniel, ipejdtig laz ország kormány-
zása most lehetetlen ©rőt meghaladó nnuinkát 
leiváni. A fonradiaHoni /már a polgársággal is 
teszáimtort. és nekünk, a [polgároknak osak egy 
kötielességiink van: dtvánnü. la naiuflitból a - jö-
vőbe azt, almli1 a multuniklhaih értékies volt. Én 
nem ozt kérem. — fejezte be 'beszédét, — hogy 
Károlgi Mihályt támogassák, hanem hogy 
hűséges katonái legyenek azoknak az eszmék-
nek. amelyeket az ő 'történelmi alakja repre-
zentál. Kjéirpni, monidlják ki a Kjárolyj^pátrti 
.megalakulását. • 

fíerger Vi lma és Almássy íEnidre felszóla-
lása utiátn dr. Becsey elnök kii!mondta a párt 
miegaOláknlMisáh Felkérésére dr, Lugosi Döme 
ismatette az előkésziiltő bizottság javaisMát 
a tisztilkarra. vonaitkozóllag a' küvíákleizőikiben: 

Pártelnökök: dr. Becsey Károly, dr. Papp 
Kóberf Pálfy Dániel. Ügy vezető eűnök di\ 
Dettre János. Alelnökük: Almássy Endre, 
Bui-mos Gyön-gy, Juhász Antalt, (Lantos Béla, 
Nagy Gyula, Pálfy Ernő, [Rózsa.Béla. Söhüitz 
István, Szabó Gyulln, őr. Szatótis József, dr, 
Tótfn Iimre, Várhelyti József. Igazgatók: Oser-
zy Mffihályj dr. CMIkós Niagy József, dr. Oson-
ika Elleniér, Jánossy Laijos, Korám .Mihály, dr. 
Márk i Imre, dr. Pétíhy Aurél, íSöliwarz Ma-
nó. dr. Sirsioh György, Sízéesii: György, Viajals 
JózsleS. Eőtitiklálr: dr. iLlugosi Dönve. Tiitktóireik: 
dr. Bródi Mihály, idr. Grásstily Károly, dr. 
Magyar Józlsef, Sz. Szigeithy Vilmtes. Főpénz-
táros: Nyári .György. Pénztáros /Gál Míiksa, 

A naigygyüilés aiz előterjesztést egyhan-
gúlag elfogadta. 

Ezután iközkiilvántltlsra Pálfy Dáuriíe! isz/V-
ÍLalft fel. aki kifejtet/te hogy ai nép daaik Káro-
lyi. hilve fflefltótr Végül iniegkösizölnta a megje-
leutók lérdeiklőidését és az ülést, berekesztette. 

R városi alkalmazottak nagygyűlése. 
Tanácsot alakítottak és belépnek a szociáldemokrata pártba. — 
(Saját tudósítónktól.) (Hétfőm délután 1 

imlejgalakr.lt iá Városa Allkíilinaziöttalk Taínáösia. 
A városi allkaflimaEioittak is uregmiozdultaik és 
érdekeik megóvására, tanáosöt viálasztottaik De 
nemcsak ezélnt volt fontos a. városi ni kai! má-
zott aik tűimörülése, 'fianem azért is, mert a. 
gyűlésein Ikiimondták, hogy a városi alkalma-
zottak politikai pártállást foglalnak el és tes-
tületilég belépnek a szociáldemokrata pártba. 

A gyűlés lefolyásáról a következőket je-

leníti tudósátónk: 

A. nagygyüliósit Freybnrger Benő nyitotta 
meg, aíki bejelentette, hogy a várcisii ailikahna-
•/.Ottak vasárnap értekezleteit tartottak, anie-
lyen élhatároztáík, hogy össrzéhi'vják a nia'gy-
gyülést. iAz éiitldkézlet imiegbizásiából üdvözli a 
meg jelein teket, nnegnyitja a gyűlést és inidiit-
ványozizai, hogy elnökül l'dtr. Dettre Jánost, 
jegyzőnek Zsíros Lajost kérjék fel. Tisztában 
kéli lennünk apad, — mondta Dettre, — hogy 

osiak a saját erőnkben bizhatulnk. 'Sorsunk 
jobbra forduliását csak öttől a. koumiánytól ne-
jnélhetjük. Nemcsak szóval, halnemi erős ímeg-
győződéssiel Iktíl tehát cs-.ii!lakoznunk allilhoz 
a hatafiirn'as eszimeárannlathoz, amely (nuost 
végirfc győzedeflmeskedeft. Abban a hílthe.n, 
hogy a tiiisiztviselői kar fentartás nóltkl csat-
lakozik a. legszélső idomoknáciához, üdvözlöiin 
a diamokrat.a átaOaknliáisit ünneplő városi alkail.-
imatzcittakat. 

Bfey Lajos aiz elnök felsizólátíásiára isimer-
/tehte a tiilsztvigclők kívánságait. A városi al-
kialinaziottak tanácsának a megalakítását ja-
vafsolja, íuaijid a tisztviselők főbb kivánságit 
a követikiezőklhen: 

Olyan rögtöni segély Mmtalása, a 
mély a shigős hajokojn gegáit. 

Megfelelő ceallládi pótlók kdnitailása. 
(Szolgálati pragmilatáka. 
Általános fizetésrenidezés. 
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Az 59.000 koronás háboims jutaöoan 
Mosztúsn a Városi A'Jkalllmaizottialki 
Tnaácssi általi. j 

IndSítványozza, mondja, kii a 3iagy-
gyűlés a; szolídarirtlást és ruházza M 
a ímegalíikitandó tanácsot azzal, hogy 
rögtönii segély iránti intézkedéseket 
•m.egtegjre. 

Végül javasolja, határozza f l a 
uagygy-i'áés, inélyük politikai párthoz 
káván osaflalcozná. 
A nagygyűlés tagjai szinte egyhangúlag 

kiáJltotfölk fel: 
— A szocialistákhoz! 

Balázs Károly és Biró Benő Mszólalliása 
után Gál János í-endőrörsparaincsHTok kér fdl-
világosiitlást arra vonattkozólag, 'milyen alapon 
(történik a szerveeketlós. 

Eirhe a kérdésre ianét felhangzott: 
— Szociális alapon! 

Gál János érre hejielenti, hogy a. rendőr-
Jegénység nevében hozzájárul a szocálálás af'a-
pomi való szervezkedésUjiez ós kéri, kenessék 
meg az összes városokat és iiavasolják,. hogy 
ugyanilyen" állapom tönnörüljietneíki. 

Pillieh' Gyula után Tóth ÍFéreuo tüzes 
heszédltein hívta fel az egytiegyülteket arra, 
hogy osélekedjenek é» lxatlározzák el beléix'-
KÜkct a iszociáktebnoikraita pártiba. 

Fenyő Latjos szintén a (szocialista pártba 
való ilMépéisit ajánlja), az elnök aizonban kije-
leintii, hogy senkiinek a meggyőződését neon 
szahaid ériniiciii és még a kájstelibség politikai 
meggyőződését is|etm szalraid érinteni. 

Ezíitián az elnök eíreaidelte a szavazást, 
A nagygyűlés többsége taps és éljenzés 

közben elhatározta, hogy. a szóAáhfemókráta. 
párthoz csatlakozik. 

A nagygyűlés ezután' • Freiburge-r Benő 
javaslatára egyhangúlag beválasztotta a, Vá-
rósiii Allkiailiinazottak' Tamlosiáha ai következő-
iket: 

Dr. Turóeáy Mihály főiigj-ész, dr. Heitttí-e 
János ügyéisz, dr. Líderer'iDeziső 'tiszti •••orvos, 
iBfüró (Bíeaiő ;h. főmérnök, Doináth Miksa fogai-
imazó, Fenyő Lajos, mérnök. Árendás'György 
műszaki a. tiszt, Bauei' Zoltán alszánwevö, 
Fneyiburgea" iBtenő ir»>datiszt, Vfiifh József. sizíál-
"áshiiztos, Váriady Jemő fásmámttevő, 0raeaa 
János laídátiiszt, Bley Lajos- adótiiszt, Mayer 
István írnok, Zsíros Lajos- irnokj Iíoilozsvári 
Sándor írnok, Tóth F. s. nyilvániartó, Vair 
gá Károly végiieliajto. Igaz Jiáno-i kézhesitő. 
Sz. Szigethy Vilniotí, Detjiri István iratkezelő, 
Gál János r. őrspananeshok, Bózsó Ődiön jv. 
pónzitániób, Vecsernyés Litván .detoktív. Bó-
zsó Istváin tooBtó, Varga József köny\wő. 

Póttagok: Kovács Antal iirodiatliisizit, Varga 
Mátyás íkönyvviivő, Zomhori István adótiszt, 
Viigili iRiezső na.pMijais, iFirwMts Emidre jv. s. 
könyvelő, Szűcs János vámkiczelő. 

A nagygyűlés berek,esztéteie után a 'sízociíáT-
idemokirafa ipárt nevében.1 Ábrahám Mátyás 
lélkeisen űldvözölte a iszociáldetmokrail'a pártba 
he lépő t iís'ztviisellőkíet. 

Adler Viktor meghalt 
Bécs, noveaniber 11. Adler Viilktor külügyi' 

álUlaanltitklár ma, délben fél egykor lakásán 

iszivisziélhüdési kövöilkpztéfcén hiirtefen tnetfr 

halt. 

Bajorországban népkormány 
vette át a hatalmat. 

München, november 11. Eisner Kurt elnök 
a bajor népuralom nevében hirdetményt tett 
közzé, amelyben közli, hogy a végrehajtó hata-
lom a munkások és katonák tanácsától ideig-
lenes gyűlésének határozatából a kormány ke-
zébe ment át. 

A legfőbb hadvezetőség elismerte 
a katona- és munkástanácsot. 

Berlin, november 10. Mint a Berliner Tage-
blatt közli, a nagyfőhadiszállásról az a hir érke-
zett, hogy a legfőbb hadvezetőség elismerte a 
munkások és katonák tanácsának hatalmát. 


