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VI. évfolyam, 261. szám. Szombat, november 10. 

„Egyetlen lövés se dördüljön el többé! 
- Éljen a fegyverszünet!" 

- A munkástanács felhívása az orosz néphez. - Álljanak meg a gyárak, hogy 
ne lehessen féli háború. - Pétervér lobogódiszben. - A forradalmi bizottság 

az azonnali békéért. -

Teljes egészében kezd már bontakozni ] 
az a hatalmas perspektíva, #nelyet az ujabb j 
orosz forradalmi események idéznek fel. 
Amilyen példátlan eddig a világtörténelem-
ben, hogy egy .százhetvenmilliós létekből 
álló nemzet belső életében a legmélyreha-
tóbb, korszakot letipró változások úgyszól-
ván vérontás nélkül történhessenek, olyan 
példátlan következményeket igér a közel 
jövőre ez a hihetetlen és méreteiben még 
el sem képzelhető forradalmi átalakulás. 
Megdőltek ennél látszólag az evolúció tör-
vényei és könnyen megdőlhetnek ezután 
azcik a teóriák is, amelyek, a világ egyen-
súlyát az emberek türelmi fokára aíapoz J 

tá'k. 
Az orosz hadi forradalmi bizottság, a 

mely Lenin és Trockij» vezetése alatt áll, 
gyorsan jutva uralomra, gyorsan és edzett 
akarattal lát azoknak a célóknak megvaló-
sításaihoz, amelyeknek hirdetése hatalomra 
segítette. Békét és békét és fegyverszüne-
tet, de mindjárt! — ez a jelszavuk és nem 
csodálható, ha e bűvös szavakra leomlik 
előttük minden akadály és útközben ha-
nyatlik meg minden ellenük mozgatott erő. 
„Álljanak meg a gyárak!" kiáltja egy kor-
mányzó hatalom a fáradt és sínylődő mun-
kások tömegéhez, hogy minden eszközzel 
megakadályozza ,az ujabb téli háború ke-
resztülvitelének lehetőségét. 

És amilyen őszintén küzd, olyan őszin-
tén feltárja aggodalmait is: .részint a köz-
pontiak esetleges törekvését a helyzet ki-
használására, részint pedig a biztosan meg-
induló arany-offenzivát az antant részéről. 
Félelem, vagy meghunyászkodás nincs 
azonban szózatában. A felhívás azzal vég-
ződik, hogy „éljen a fegyverszünet!" és ez 
a kiáltás túlharsogja az ágyuk szavát, tul 
az osztály uralom védekező .gépfegyverkat-
togását ; de túlharsogja a rengeteg biroda-
lom minden határált is, hogy kiröpüljön, 
mindenhová, ahol y é r e s a főid és veres az 

ég alja és érvényt szerezzen a milliók aka-
ratának. 

STOCKHOLM, november 9. A munkás-
tanács felhívást intézett a hadsereghez és a 
néphez. A felhívásban ezeket mondja: 

Nemcsak belülről fenyegeti az orosz 
forradalmat és a béke ügyét halálos 
veszedelem, hanem a központiak és az 
antant államok is ellenségei mindkettő-
itek. A központiak megkísérelhetik a 
polgárháború kihasználását, úgyszintén 
az antant hatalmak ineg fogják kísé-
relni az orosz el lenforr ad alnfat pénzzel 
segíteni. Ha az orosz forradalmat leveri 
a külföldi töke, akkor a kapitalisták 
benneteket addig fognak hurcolni az 
egyik frontról a másikra, amig elvérez-
tek. Álljanak meg a gyárak és minden 
módon fejtsetek ki ellenállást a téli há-
ború ellen. A béketárgyalásoknak azon-
nal meg kell kezdődni. Ne hízzatok 
semmiféle békefrázisokban és aszerint 
ítélkezzetek minden kormány felett, 
vájjon a valamennyi fronton való fegy-
verszünetet akarja-e, vagy se. Vájjon 
kívánja-e az azonnali béketárgyaláso-
kat és a kárpótlás nélküli békét. 

A munkásság minden képviselőjét 
meghívjuk Stockholmba ehhez a harc-
hoz. 

Bizalommal kiáltjuk: Egyetlen lövés 
se dördüljön el többé! Éljen a fegyver-
szünet! 

Stockholm, november 9. A Pétervárról 
érkezett legújabb jelentések megerősítik, 
hogy Lenin, aki Kerenszki üldözése elől el-
rejtőzött, a pétervári katona- és miénkásta. 
náccsal egyetértésben maga sdeSézie a mak-
szimalistdk forradalmát, lóiéin 'élébe állott áz 

ROTTERDAM, november 9. A Central 
News jelenti Pétervárról: Az egész péter-
vári helyőrség alávetette magát Lenin ha-
tározatának, hogy fegyverszünetet és békét 
követeljenek. A főváros lobogódiszben v&n. 

PÉTERVÁR, november 9. A szovjet 
forradalmi bizottsága felhívást intéz a pol-
gárokhoz, amelyben közli, hogy az ideigle-
nes kormány megbukott. A hatalom a forra-
dalmi bizottságnak adatott át, amely a pro-
letáriátus és a pétervári helyőrség ólén áll. 
A népnek céljai nevezetesen: az azonnali 
béke indítványozása, a földbirtokok fel-
osztása és a munkások feliigyeléti joga * 
kormány felett, már biztosítva van. 

Egy másik rendelet kijelenti, hogy Pé -
tervár felett a hatalom a forradalmi bizott-
ság kezében van. A rendelet felhivja a la-
kosságot a forradalmi hatalom támogatásá-
ra, amely a kitűzött célokat picg fogja va-
lósítani. 

STOCKHOLM, november 9 Hir sze-
rint a pétervári •külügyminisztérium irat-
tárából eltűntek a titkos szerződések. Lenin 
első intézkedése az volt, hogy lefoglalta a 
pénztárakat az állam részére. Hir szerint a 
bolsevik! párt nem törödik a szövetségesek 
szándékaival, hanem különbékét akar kötni, 
de ellenzi Kurlandnak Németországhoz v'aló 

] csatolását, mivel ragaszkodik a nemzetek 
| önrendelkezési jogának elvéhez. A lengyel 
j kérdés megoldását a len gyei népre bízzák. 

uj kormánynak, mely hadi forradalmi bizolt-
ságnak nevezi magát. Legközelebbi környe-
zetéhez tartoznak Trotzky, Szinovjev, Ka-
menev, Csernov és Skobelev. Valószínű, 
hogy Cseidzc is vezető szerepet fog játszani. 

Stockholmig november 9. A bolseribi 

Lenin lett az uf orosz miniszterelnök. 
— Kerenszki a Péter-Pál erődben van. — 
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