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Rendelet. 
pl t 

) varoskormányzó megállapította, hogy a 
ged városában több hónap óta állandóan 
ikodó rend és közbiztonság dacára, a ke-
rek sajnálatosképen forrongnak, 
lost, a választások küszöbén, természetesen 
denki igyekszik teljesen szabadon állás-
íját védelmezni és az taz uralmi rendszert 
zelemre juttatni, amely véleménye szerint az 
iág érdekei szempontjából a legelőnyösebb 
>e az eszmékért való harc ne vezessen erő-t 
josságokra, melyek sértik a véleményszabad-
ot és a szavazatok őszinteségét befolyásol-

A választások tisztaságát egy szabad or-i 
\ tulajdonát képező független akaratnyilvá-^ 
s kell, hogy biztositsa. 
z egyes társadalmi osztályok, fajok és Val-
elekezeteknek folytonos egymásra uszítása 
! nem érhető el az a közös egyetértés, 
y a szerencsétlen hazát ismét talpra állítani 
¿s. Oly népnek, mely, mint a magyar, 
ultura magas fokán áll, szakítani kell ily 
litü, középkorra emlékeztető, méltóságát 
ípromittáló civódásokkal, mert ezeket párt-
kek sugalmazzák és nem a magyar haza 
e, mely mindenek felett áll. _ 
r bolsevistáktól eltekintve, akik voltaképen 
<1 mások, mint álruhás rablók, minden egyes 
'ínak — a szociáldemokratáktól a reakció] 
zzóbb hivéig — joga és kötelessége, hogy 
aza újjáépítéséhez a maga munkájával hozzá-
'ljon. 
. hatalmat birtokló hatóságok kötelesek rnin-

igyekezetükkel a pártatlanság, igazságos-
és megnyugtatás példájával előljárnir anél-
hogy bármikor is e hatalommal való visz-

ílésre ragadtatnák el magukat, 
alóban, nem az erőszakban, hanem a nép 
Urnában rejlik valamely kormány hatalma, 
v bizalmat emberi érzésével, igazságszerete-
,.. és az által kell kiérdemelnie, hogy szét-

a a haza kapuit az összes pártok előtt, 
ílyeknek kötelessége az ország fölvirágozta-
.n munkálkodni. 

De Tournadre s. k., 
tábornok-városkormányzó. 

Rendelet . 

i városkormányzóság rendőrségén megejtett 
;gálat és a kihallgatott tanuk vallomása alap-
a városkormányzó-tábornok, a Területi Had-

íály parancsnoka, a következőket rendeli el : 
\chmidt Ferenc Máv. felügyelő 30 napi fog-
gal büntetendő, amiért az „Ökrös" cimü 
iéglő termében sértő kifejezéseket használt 
anciák ellen. Nevezettet a városkormányzó 
dőrsége az ügyészség fogházának adja át. 

11. 
•ulyok János, a szociáldemokrata-párt veze-
ígi tagja azonnal szabadlábra helyezendő. 
>zencri István városi rendőr 30 napi fogság-
büntettelik, amiért főnökének hamis jelen-
adott. 

elen rendelet végrehajtásával a Területi Had-
tály csendőrségének parancsnoka van meg-
/a. Ő • tartozik gondoskodni arról, hogy 
ncri az ügyészség íogházának átadassák és 
>1 a Területi Hadosztály vezénylő táborno-
ak jelentést tesz. 

De Tournadre s. k., 
lábornok-városkormányzó, 

a Területi Hadosztály parancsnoka. 

Sir George megbízatása 
Magyarországon, 

— Tárgyal a vezető politikusokkal- — Az antant nem 
járul hozzá a régi képviselőház összehívásához és 

koalíciós kormányt kíván. — 
(Saját tudósitónktöl.) Francia lapok október 

17-éről kelt hirei foglalkoznak George Clark 
különleges megbízatásával. Mint a Délmagyar-
ország is közölte, Sir George Clark-et a béke-
konferencia az antant teljes hatalmú megbízottja-
ként Budapestre küldte. A francia lapok most 
Magyarországot mindenek fölött érdeklő hírek-
ben tájékoztatnak Sir Clark föladatairól. A meg-
bizott tudomására fogja hozni a Friedrich-kor-
mánynak, hogy 

az antant nem járul hozzá a 
régi képvise lőház összehívá-
sának tervéhez, amely Fried-
richnek igazolásul szolgálna 
arra, h o g y az ö s s z e s magyar 
politikai pártokra támaszko-
dik. Ellenben az antant kész 
biztosítani a nemzetgyűlés i 
vá lasz tásoknak a legrövidebb 
időn belül va ló megejtését , 
ha akár Friedrich István kor-
mánya, akár e g y teljesen uj 
kormány létrehozza az ö s s z e s 
pártokat képvise lő koalíciót . 

Ebből az tűnik, hogy az antant fönntartja 
régi álláspontját, amelyet Clemenceau francia 
miniszterelnök nevezetes üzenete fejezett ki. A 
Libre Parole értesülése szerint az antanl a 
Friedrich-kormány föltétlen távozását kívánja. 
Hogy ez az értesülés helyes-e, az már legkö-
zelebb ki fog tűnni. A francia lapok hirei a 
következők : 

Párís, október 17. Tegnap regge! tar-

tott ülést a Legfelsőbb Tanács Clemen-
ceau elnöklete alatt. Az ülés tárgya kizá-
rólag a magyar politikai helyzet volt. 
A szövetségesek elvetették a magyar kor-
mány azon tervét, amely szerint a régi 
gróf Tisza-féle képviselőház összehivassélc és 
hogy Friedrich István a régi képviselőház 
alapján igazolja azt, hogy az összes ma-
gyar politikai pártokra támoszkodik. A ta-
nács elhatározta, hogy sir George 
Clarkét bizza meg az antant kívánsá-
gának tolmácsolásával. Az antant kész a 
lehető legrövidebb időn belül a választások 
megejtését biztosítani, ha koalíciós, vagy 
teljesen uj kormány alakul. (L'oetion 
Française.) 

Páris, okt. 17. A Legfelsőbb- Tanács 
tegnap délelőtt ülésett. Az ülés tárgya-a 
magyarországi helyzet volt. Sir George 
Ciark,, aki most számolt be romániai 
útjáról, megbízatott azzal, . hogy Buda-
pestre uíazzék és Magyarország vezeíő 
politikusaival H^TgfMjapf Sir Clark az 
antant állácnrv*(§!#?#. fogja .tájékoztatni antant álláspof 
őket. 

Feltétlen megbízható hivatalos értesü-
lés szerint, azt antant elhatározta, hogy 
a Friedrich-kormány távozzék és azt, 
hogy adja át a helyét olyan koalíciós 
kormánynak, melynek többsége baloldali 
miniszterekből áll. {La Libre Paroie.) 

A nagyatádi kisgazdapárt nagygyűlése. 
* 

— Nagyatádi Szabó István Szegeden, — Korom Mihály 
és Gombos Imre szervezik a nagyatádi kisgazdákat. — 

(Saját tudósitónktöl.) A sokorópátkaiak ala-
kuló gyűlése után a nagyatádiak tartottak nép-
gyűlést vasárnap délután a Korzó-mozi nyári 
helyiségében. Mindössze néhány nap állott 
rendelkezésre a gyűlés előkészitésére, a meg-
szállási viszonyok miatt sem lehetett a környék 
kisgazdáit a szegedi népgyűlésre összpontosítani 
és a csúnya esős időjárás sem kedvezett a 
gyűlésnek. Mindezek dacára nagy tömegek lep-
ték el az óriási helyiséget. 

Nem sikerült az impozáns gyű-
lést megakadályoznjok. A gyűlés kezdetén egy 
kis zavart csináltak, de a francia rendőrfőnöki 
megjelenése után elcsendesedtek, csak 
imitt-amott kockáztaItak meg néhány közbeszólást 

Nagyatádi Szabó István, akit a szegedi kis-
gazdák lelkes ünneplésben részesítettek, másfél-
órás beszédet tartott állandó, zajos helyesléstől 
kisérve. Beszéde tulajdonképen védekezés volt 
ama rágalmak és vádak ellen, amelyekkel kor-
mánytámogató sokoropátkai körökben illetik s 
amelyeket kormányuramék röpiratok alakjában 
igyekeznek a hiszékeny falusi népnek beadni. 
A kisgazdák álláspontját a következő tömör 
mondatban szegezte le: 

— A kisgazdák nem támogatják Friedrichet 
és senkit sem támogatnak, akit az antant el 
nem ismer, de támogatnak mindenkit\ akit az 
antant elismer, akivel az antant békét köt és a 
blokádot feloldja. 

Alaposan kioktatta a zajongó és rendzavaró 
redőket, alaposan rámutatott a kormány által hir-


