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Károly király Svájcba szállíttatta értéktárgyait? 
Bécs, november 1. Lipót Szalvátor főher-

ceg pár náp,előtt családjával és vagyona leg-
értékesebb részeivel Svájcba szökött. Mire jár, 
hegy 

Károly király nyolcvan vagonba becsQ-
magoltatta legértékesebb javait; köztük a 
Schaltzkammer kincseit és már el is küld-
te Svájcba. 

Visszavonultunk a Duna északi partjára 
\ 

Budapest, november 1. A velencei tartó- | Délkeleti haderőink eljutottak a Duna éskuki 
monyban folytatjuk a kiürítési mozdulatot, j partiáru. • A vezérkari főnök. 

Az antant és Törökország közt életbelépett 
a fegyverszünet 

London, november 1. Balour belügyi ál-
lamtitkár bejelentette az alsóházban, hogy a 
meghatalmazottak e hét elejém Modrusba ér-
keztek és a török fegyverszünetet a maiit éj-
szaka a szövetséges kormány nevében Kul~ 
thoirne altábornagy aláirta. 

A fegyverszünet ma délben lépett életbe. 
\ feltételek között a szövetséges csapatok át-
kelnek a Boszporuson keresztül a Fekete-tene 

L E G Ú J A B B . | 
BÉCS: A wöllersöortíi katonai fogházból ( 

tegnap mintegy kétszáz rab megszökött, köz-
tük van Hofrichter is, akit annak idején mér-
gezett pihilái miatrthusz esztendei súlyos bör-
tönre ítéltek. 

GENF: 10lasz hiwitcűos.) A foglyok szá-
ma meaghaladja az ötvenezret, háromszáz 
ágyút zsákmányoltunk. 

LONDON: A Reuter-ügynökség jelenti:: 
A béke ügyében nem történt haladás. Azok 
a tanácskozások, amelyeket Parisban tartot-
tak, csak előzetesek voltak, a fontosabbak 
csak most kezdődnek majd. Bonar Law kincs-
tári kancellár csatlakozott Anglia többi kép-
viselőihez, hogy szintén részt vegyen a tár-
gyalásokon. „ 

BERLIN: Flandriában az ellenség ismét 
megkezdte támadásait. 

PRÁGA: A cseh nemzeti tanács meg-
engedte, iiogy a prágai helyőrségben levő tiz-. 
ezer magyar katona visszatérjen hazájába. 
Előbb le akarták őket fegyverezni de mi-
után a magyarok ellenszegültek, megenged-
ték, hogy fegyvereikkel elvonuljanak. 

Andrássyt kiutasítják 
Bécsből 

Bécs, november 1. A német nemzetgyü-
I sen Malik képviselő indítványt tett, hogy az 
államtanács utasítsa ki Bécsből Andrássy 
mint kellemetlen, alkalmatlan idegent. 

Hock János az intézőbizottság 
elnöke 

Budapest, november 1. A Nemzeti Tanács 
intéző-bizottsága pénteken este ülést tartott 
és miután Károlyi Mihály miniszterelnökké 
történt kii nevez te tésé ve! az intéző-bizottság 
elnökségéről lemondott, az intéző-bizottság 
elnökiévé Hock Jánost választották meg. Hock 
•javasolta, hogy ötszáz tag.u nemzeti bizott-
ságot: válasszanak. A javaslatot elfogadták. 

Az uj közélelmezési államtitkár 
Budapest, november E Nagy Ferenc köz-

élelmezési miniszter mellé államtitkárul Be-
senyei Ferencet, a Haditermény egyik igaz-
gatóját fogiák kinevezni. 

•gerbe. A Dardanellák és a Boszporus erőd-
jeinek megszállása azért szükséges, mert va-
lamennyi hadifoglyunk azonnali visszatérését 
és átkelését biztositanunk kell. 

LONDON:- (Reuter.) A török hadsere-
gek Mezopotámiában, Szíriában és a Kauká-
zusban letették a fegyvert és megadták ma-
gukat. 

Elsülyesztették a 
Viribus Uoifist 

Bécs, november E Császári és királyi 
flottánkat a délszláv nemzeti tanácsnak át-
adták. de eddig kideríthetetlen módon olasz 
tengerésztisztek nyomultak be a pó'lai kikötő-
be és 

elsülyesztették a Viribus Unitis csatacir-
kálói. 

A törzskart és a legénység legnagyobb részét 
sikerült megmenteni. 

Károlyi Mihály a szabad magyar 
nép feladatairól 

Budapest, november 1. Gróf Károlyi Mi-
hály Az Est munkatársának a következő nyi-
latkozatot tette: 

— Azon az állásponton vagyok, hogy 
Magyarországnak a teljes önrendelkezést 
minden irányban meg kell szerezni. Ausztriá-
val való viszonyunk fölbomlása megszüntette 
a régi formákat és Magyarországnak keli 
meghatároznia, hová és milyen irányban fog 
menni. De énez az eihatározásnoz csak akkor 
fog eljutni, ha az egész magyar nemzet fogja 
kifejezni belső akaratát és vágyát a magyar 
katonasággal együtt. Nem né'külök, de nem 
•is ellenük. 

— Ha mi következetesen demokrata po-
litikát folytatunk, megvalósítjuk a népű? ál-
mát és megvédjük határainkat, a szent cél-
érdekében mindenki köteles enne"-; magát alá-
vetni. A kormány pedig köteles helyreállítani 
a rendet és megkötni a béüét, egy percet sem 
késve. A békét, amelyben a nép döntése .Ma-
gyarországon lehetségessé válik. 

„Miniszter úr." 
Budapest, november 1. A Politikai Hír-

adó jelenti, ihogy az összes .miniszterek elha-
tározták, hogy ezentúl ugy a hivatalos, .mint 
a. magánérintkezésben mellőzni kívánják a 
címzéseket és egyszerűen ® ..Miniszter ur" 
megiszólitást kívánják alkálim ázni. 

Az antant fegyverszüneti feltételei 
a régi Magyarországnak 

Berlin, november 1. Genfi távirat sze-
rint a Malin jelenti, hogy a szövetségesek el-
határozták,' hogy annak biztosítására, hogy 
Magyarország és Ausztria részéről való félre-
vezetés áldozatává ne legyenek, a fegyver-
szünet feltételéül Prága, Laiback é s 

Erdély megszállását 
fogják követelni, továbbá azt, hogv az ola-
szok által lakott területeket olasz csapatok 
szállják meg. # « .Ml 

— Tisza temetése. Budapestről telefonálja 
tiMlósitánik: Tisza István .tefmetúse a legegy-
szerűbb és legszerényebb keretekben szomba-
ton délután fog megtörténni. A koporsó fe-
lett. osaik Petii (Elek református püspök iinond 
liuosuiniát ós azután a holttestet. Gesztre szál-
lítják, ahol a- családi .sirboltban fog örök pi-
henőt kapni. A csendőrség nyomoz a Tisza 
n legyilkolása ügyében. Rákóczy őrmester val-
lomása után Hieronymy. százados félbeszakí-
totta a kihallgatásokat és esak a késő (délutá-
ni órákban folytatta. Tisza gyilkosait a 
csendőrök nyomozzák, de minthogy kevés 
aiyom áll rendelkezésre, a hajsza, eddig írem 
vezetett eredményre. 

— A főispán a Nemzeti Tanács rendel-
kezésére bocsátotta állását. Tekintetes Nem-
zeti Tanács! Gróf Károlyi Mihály a népaka-
rat folytán" magyar miiiniiszterelnökké nevez-
tetvén ki, ezen Ikonmiányváltozáskor főispáni 
hivatali állásomat a tekintetes Nemzeti Ta-
nács rendelkezésére bocsátom. Kijelentőin, 
hogy akár mint a tör vény hatóságii bizottság 
elnöke, akár mint annak egyszerű tagja, min : 
dombén odaadással 'támogatni fogom ia Nem-
zeti Tanács működését; a mar viszonyok kö-
zött nagyobb polgári kötelességeit nem isme-
rek, minthogy az ország határai a> külePensóg 
tői meg védessenek, .a hadviselő népekkel azon-
nali bébe köttessen, hazánk állami 1 iiggetlen-
ségénok teljessége biztosítva Tegyen és a •poi-
gáiii háború eliketrülésével a belső rendnek, 
az étet és vagyonbirtonrágnaik az egész or-
szágban 'szoros lösiazfö-tartálsaal tjs íegyüttmii; 
ködéesel ,meg valósítva legyén. iEininak a köte-
lességnek szolgálatában a mai napon a vár-
megye 'székhelyére, "Szentesre utazom, hogy 
az ottani Nemzeti Tanács 'szervezésénél és 
feladatának megoldásánál" a vármegyei pol-
gárság segítségére tegyek. (Fogadja a .tekin-
tetes Nemzeti Tanács h a z a f i a s tiszteletem 
nyilvánitáirért Szegeden, 1918. november hó 1. 
Kelemen Béla, Csongrád vármegye és íSzieged! 
sz. kir. város főispánja. 

— A rendkívüli közgyűlés. Kelemen Béla 
főispán szombat délutánra rendkívüli közr 
gyütést hívott össze. "A közgyűlés egyetlen 
tárgya- a Nemzeti Tanácshoz való eisat.lakozás. 
A közgyűlésit "hétfőn délután folytatják, ami-
kor tárgyalni fognak lrárom gyárain,pitási 
tervről. 

— Belgrádból Hódmezővásárhelyre is 
érkeznek katonák. Hódmezővásárhelyről jelen-
tik: A város most, a, háború végeztével, is-
mét kóboran képet mutat. Tele van katonáik-
•káf. Belgrádból ideérkeztek az 50. .gyalogez-
red pótzászlóalja, ia 15-ös és 21-es hotnvédifűzé-
reík. A katonákat magánlakásokban szálláisol-
ják el. 

— Sötétségben a város. A mult heti pró-
baikivilágiitájs után az esti. óaákban ú j r a teljes 
sölét-ség borul' a városra. Még a iSzéclienyi-
•t-éren is alig pislákol egy-két Iáiig és a belvá-
ros többi utcáiban egy lámpa terjeszti a vilá-
gosságot, mig kiskörúton kivül már teljes a 
sötétség és az embereik botorkálva jármaik -az 
utcákon. A imái napokban, amikor a. közbiz-
tonságról' a legjobb akarat mellett sem tehet 
beszélni-, elengedhetetlen, "kötelessége .olna a 
város hatáságának, hogy az utcáikat megfe-
lelően. világíttassa,. Azt mégsem lehet tűrni, 
hogy amikor az állapotok miatt, csupa izga-
lom, ia "közönség, teljes sötétség boruljon a vá-
rosra, és a járókelők tapogatózva bandukol-
janak haza, vagy oda, ahová a, dolguk kész-
teti őket. A város hatósága -a közönség és a. 
közbiztonság érdiekében cs/efléloszitk, ha.' min-
den késeidétein nélküli intézkedik aziránt, hogy 
nemcsak a belvárost, hanem a kiskörúton (ki-
vid eső utcákat is intenzivebben világíttatja. 

— A Nemzeti Tanács szegedi intéző 
bizottsága. A Nemzeti Tanács szegedi intéző 
bizottsága szombaton délelőtt 11 órakor a vá-
rosháza tanáesteiimébeu t a r t j a alaikuló ülé-
sét. A.z eddig ismert tagokon kivül dr. Dettrc 
János, Pálfy Dániel, Szász Ernő, Koráén 
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