
A R A F I L L É R * 

KAP8ASZ-U?CA SZÁM. 
ELŐFIZETÉSI ARA í 

sgtsa évrs 96 — K. negyedévre 24.--
Sélévte . . 48 — K. epv hónapra 8.— t 

Egyes szám ára 30 fillér. 
SZEöECi. *<A$AS r-ÜTC'1 SZAín 

k!*d6Mv2tiS letefon'a» 3 0 5 . 

Szeged, S9I9 Vili, évfolyam, 124 szám Kedd, junius 3. 

A bolsevista pártnak és vezéreinek ga-
rázdálkodása anarchiát, pusztulási1 és föiíor-
dmlást hozott az annyi megpróbáltatást látott 
országra. Ezeréves történelmünk legválságo-
sabb napjait éljük. A józan polgári és mun-
kástársadalom végveszélyben forog. Bárho-
vá tekintünk, a termelő eszközök teljes pusz-
tulását, a munka becsületének meggyalázását, 
fosztogatást, rablást és ártatlan emberek szé-
gyenletes legyilkolását látjuk. 

Sehol komoly kísérletet nem látunk arra, 
hogy a közrend, a gazdásági termelés s az 
alkotó munka jogaiba visszahelyeztessék. Ily 
körülmények között nekünk, akik a megszálló 
csapatok támogatásával, rendben és nyuga-
lomban éltünk és cselekvési szabadságunkat 
megőriztük, kötelességünkké vált, hogy kü-
lönleges, az országban sehol föl nem talál-
ható helyzetünkből kifolyólag, kezdeményez-
zük a rend- és jog uralmának helyreállítását. 

E kötelességérzettől áthatva s bízva igaz 
ügyünk sikerében megalakítottuk a rend párt-
jában szent egységgé tömörült összes magyar 
politikai pártok kormányát. 

Kormányunk egyedüli kötelességének is-
meri az alkotmányosság követelményeinek 
megfelelő magyar kormány megalakulását le-
hetővé tenni s működése csak rendcsinálás-
ra és előkészítő feladatok teljesítésére szorít-
kozik az alábbi vezérelvek alapján: 

1. Letörjük a bolsevizmust s helyreállít-
juk a rendet, a személy- és vagyonbiztonsá-
got s a m u n k a tiszteletét. E végből azonnal 
megszervezzük a pártpolitikától mentes, fe-
gyelmezett -karhatalmat. Politikai okokból 
megtorlást senkivel szembeij alkalmazni nem 
fogunk. 

2. A bolsevisták által elárult nemzeti esz-
mét érvényre emeljük. 

3. A törvény uralmát, a jogfolytonossá-
got az állami életben helyreállítjuk s a végre-
haj tó hatalmat a nemzeti hagyományokhoz 
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hiven, a müveit nyugati demokráciák szelle-
mében gyakoroljuk. 

4. Minden lehetőt meg fogunk tenni, hogy 
az ország közélelmezéséről gondoskodjunk és 
a munkanélkülieket munkához juttassuk. 

5. Az antant összes államaival előkészít-
jük a baráti jó viszonyt és kiküszöböljük 
mindazon ellentéteket, amelyek szomszé-
dainkkal való jó egyetértésünket megzavar-
ják. Gazdasági megállapodásokat is sürgő-
sén létesíteni fogunk, hogy a közellátás s a. 
termelés folytonossága ezáltal biztosítva te' 
gyen. 

A budapesti szovjet-kormánv öszses ren-
deleteit érvényteleneknek tekintjük és műkö-
désűnk minden terén a közszabadság, a de-
mokrácia és a progressziv haladás zászlóvi-
vői vagyunk. 

A mi célunk nem irányul egyes társa-
dalmi osztályok érdekeinek előtérbe tolására, 
egyik osztálynak a másik fölött való uralmá-
ra, hanem a nyugateurópai nemzetek társa-
fclaimi rendijével összjfoangjfc{an kivánúuk ma-
gyar hazánkban az általános jólét szilárd 
alapjait megvetni s a szükséges szociális re-
formok céltudatos megvalósításával, a mun-
kásosztály minden jogos igényét is kielégíte-
ni. Mindezt -meg kell tennünk a szeretet, a 
megértés, a magyar testvériség jegyében és 
minden hazafias polgárt össze kell forrasz-
tanunk az értelmen és érzelmen egyaránt ala-
puló nemzeti gondolatban és a nyugateurópai 
civilizáció szolgálatában. 

Vállaljuk az ország és a történelem előtt 
a teljes felelősséget és ennek tudatában el-
várjuk, hogy mindenki lelkesen támogasson. 

A kormány rendeleteinek mindenki fölté-
tel: nélktfl engedelmeskedni tartozik. 

A munkássággal való békés együttmű-
ködés biztosítása céljából két miniszteri ál-
lást tartunk fönn a munkásság érdekeinek hi-
vatott képviselői1 számára. 

A .kormányalakítás előkészületeiről, va-
lamint a kormány megalakulásáról a'z antan-
tot a megfelelő formában értesítettük. 

iKelt Szegeden, 1919. május 31-én, 
A magyar nemzeti kormány nevében; 

Károlyi Gyula gróf, 
miniszterelnök. 

A magyar politikai pártok azon tagjai, 
akiik véleményüket ma szabadon nyilvánít-
hatják, kijelentik, hogy a Károlyi Gyula gróf 
elnöklete alatt megalakult kormány létrejöt-
tét helyeslik, fenti kiáltványt magukévá te-
szik és ennélfogva a kormányt, pártkülönb-
ség nélkül, hazafias törekvésében támogatni 
fogják. ^ 

A magyar politikai pártok fölhívnak ezért 
minden magyar honpolgárt, hogy a Károlyi 
Gyula elnöklete alatt megalakult kormánnyal 
szemben bizalommal viseltessék és hogy az t 
mindaddig, támogassa, amíg, egy az orszá-
gos . pártok bizalmára támaszkodó alkotmá-
nyos kormány létrehozatala lehetővé nem vá-
lik, amely később — a nemzetnek az általános 
szavazati jog alapján, való megkérdezése után 
— egy, az alkotmányozó nemzetgyűlésen kép-
viselt, az egész nép akaratán alapuló, végle-
ges kormány fog felváltani. 

Andrássy Gyula s. k. 
tíarthos János s. k, 
Bethlen István s. k. 
Farkasházy Zsigmond s 
Gratz Gusztáv s. k. 
Héáerváry Lehel s. k. 
Nóvák István s. k. 
Pallavictni György s. k. 
Sigrai Aátal s. k. 
Szmrecsáiiyi György s. 
Teleki Pál s. k. 
Zichy Aladár s. k. 
Zichy János s. k. 
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k. 

Szeged, 1919. junius 1. 

A wároskormányzó rendelete az ujj kormány megalakulásáról. 
'Uj kormány alakul és a magyar ügyek 

vezetését átveszi. 
Ezen kormány tagjai teljesen ismerik az 

általános helyzetet és különösen Szeged vá-
•ros helyzetét. 

Céljuk, hogy a rendet mindenütt főn tart-
sák, hogy a város élelmezését biztosítsák és 
mindenkinek munkát adjanak. 

Ennélfogva semmi sem változik. 
Az ezredes-kormányzó, akit eddig min-

den társadalmi osztály hathatósan támoga-
tott, most azt kéri ezektől, hogy őszintén se-
gítsék az uj kormányt . 

Betrix ezredes, s. k. 
. , városkonmányzó. 


