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Csak a 95. és idősebb évfolyamok szerelhetnek le. 
A katonai állomás-parancsnokság 

közli: 
A magyar hadügyminisztérium 28315. 

eln. 1. a. 1918. sz. rendeletével csak az 
1895. és ennél idősebb évfolyamú kato-
nák leszerelésére intézkedett. 

Felhivatnak mindazok az 1896. és 
ennél fiatalabb születési évfolyamú kato-
nák (honvédgyalogosok, honvédhuszárok, 
46-os volt közösök, tüzérek, géppuská-
sok, utászok és repülők) kik a harctéri, 
vagy helybeli pótcsapataiktól otthonukba 
távoztak, hogy haladéktalanul jelentkez-
zenek pótcsapataiknál, honvédgyalogosok 
a régi honvédlaktanyában, az esetleg 
náluk levő ruházattal és fegyverzettel, 
annál is inkább, mert ezen parancs nem 

teljesítése a törvényes intézkedéseket 
vonja maga után. 

Behívások célja a belrend és bizton-
ság fenntartása. Fokozatos leszerelésükre 
a belrend helyreállítása után az intéz-
kedés később ki fog adatni. 

A népkormány hadügyminiszterének 
intézkedése mellett minden behivottnak 
hazafiúi kötelessége is a békés belrend 
mielőbbi helyreállítása és fenntartása 
céljából ezen felhívásnak haladéktalanul 
eleget tenni. 

Ezen felhívás a külterületeken dob-
szóval kihirdetendő. 

Szeged, 1918. november hó 12-én. 

Katonai állomásparancsnokság. 

Németország a megsemmisítő fegyverszüneti 
felfelelek enyhítését kérte Wílsontói 

Berlin, november 11. Ma Lanising áfam-

táttikánhoz a (következő táviratot intézték: 

A német kormány a demokratikus 

célok és eszményiek közö|Sfeíágéib'e(n 

való bittel fordu! az Egyesül t-!l!ia-

mok elnökéhez azzal a kéréssel, hogy 

állítsa helyre a sebeket. Ennek a bé-

kének egyeznie kell Wiilíson ailiapét-

' vei'Vel. 

Az elnök kijelentette, hogy nem a 

•nemet nép ellen viszi u háborút, u 

melyet nem akar békés fejlődésében 

megakadályozni. 

A német kormány,megkapta a fegy-

verszünet fel tételeit, amelyek az öt-

ven hónap óta tartó blokád után a 

közlekedési eszközök átadása, a 

megszálló csapatok élelmezése kü-

Népgyülés a Klauzál-téren. 
(Saját tudósítónktól.) Hajtallmas ínéi 

meg szállotta meg vasárnap délelőtt a Klau-
zál1-terét, laibofl ünnepélyes hangulatiban hall-
gatták végig a Nemzeti és- Katonatanács 
szónokaik, alkuik lelkesen, a népgyűlés (hatal-
mas ovációitól megszakítva irontatták rá ar-
ra a helyes irányra,, amelyet az u.i Magyaror-
szág fiain ik követni kei. 

A n|áp gyűlést a Munkásdíalárda forradal-
mi éneke vezetit be, majd dr. Becsey Károly, 
a szegedi Nemzeti Tanács elnöke, lépett ki 
a Kárász-ház erkélyére és a népgyűlést meg-
nyitva, nfyugallomiria és rendre intette a népét. 
Eziután Móra Ferenc megkapó szavakkal ecsé 
telte a mostani világtörténelmi jelentőségű 
időket a következőkben; 

— Polgártársaik! Aliig tiz napja, 'hogy a lég 
szebb népgyűlésnek, amelyet Szeged valaha 
llátoltit, tiszta hutámíüiba, erről a helyről be-
lledcbtaim a köztársaság jellíszavát, mint vér-
vörös rózsát. Tiz nap alatt több történt Euró-
pában, rniiint azalatt a tízezer év alatt, amely 
azóta eltelt, amióta az ősember az első tüzet, 
gyújtotta ebben .a világrészben. Most olyan 
tűzvész dobálja itt lángjait az ég felé, amitől 
elsápadnak az örökíénvü csillagok. Fejünk 
felett ez az őszi ég egy vérvörös lobogó, 
visszfényeképpen annöik a tűznék, amely 
idelent fölégeti az összes trónokat, koronás 
(naplopókat, hermelines inigyeniélörilkíkeil együtt 
és fölégeti azt az egész régi világrendet, a 
inély csóvája i-m ezeknek az üres magú üstö-
kösöknek. 

Ezt a népgyűlést, amilyet ma sokat tar-
tanak az országban, azért hívták össze, hogy 
erről a helyről kiáltsák önök felé a biztosítás 

: nem az erőszak forradalma ez, hanem 
a legnemesebb erőé. és ettől senki ne féljen, a 

vetkeztébéin a blokádnak egyidejű 

ieútartásamellett kétségbeejtővé ten-

nék Németország helyzetét. Ezek a 

feltételek a férfiak, nők és gyerme-

kek millióinak éhenhalását jelentené. 

•Kénytelenek voltunk e feltételeket 

elfogadni, de figyelmeztetjük Wilson 

elnököt, hogy e feltételek végrehaj-

tása az ellenkezőjét ébresztené fel a 

német népben annak az érzésnek, a 

mely a népszövetség újjáépítésének 

előfeltétele, > 

A német nép- ezért az utolsó órá-

ban megkéri az elnököt, járjon köz-

be a szövetségeseknél a megsemmi 

sitő feltételek enyhítése érdekében. 

Solt, kü'gyi államtitkár. 
S s® 

kinek a leiké tiszta. Tiszta és szent ünnep van 
ina, amelyen az emberinek térdre kell hulla-
nia az emberiség nagysága előtt, ha a törté-
nélmii magyarságnak minden oka meg van 
is rá. hogy jajveszékelve nézzen a véres asz-
talra, amelyen a háború csilnáiliók és a hámét 
barátok bűne miatt az ártatlan magyarságot 
fe'íkoncolliják. 

Móra nagy le kesodéssel fogadott beszé-
de után fíaticz Gyula, a hadügyminiszter ki-
küldötte vázioülta a béke beálltával felmerülő 
le gsürgősebb felad a toka/t. 

Ezután dr. Hollós József, a szegedi radi-
kális párt vezére szökik fel a népgyűlés osz-
tatlan tetszésétől kisérve. 

— Megindult a mesebelit Binnami erdő, — 
moínldoítta Hollós. — megindult az ezer évig 
egy helyben álló nép és első megmozdulásá-
val lerázta magáról bilincseit. Első mozdulá-
sával megteremtette a szabadságot, a leve-
gőt, amelynek hiányában már 'fulladozott, a 
szabad sajtót, a gondoliatszabadságot, az 

vesülési és gyülekezési szabadságot; a má-
sodik mozdulatával meg fogja teremteni a b>-
got. „Haza csak ott van," mondotta Petőfi s 
az a választói jog, mely minden férfire és nő-
re kiterjed, valósággal másodlik Honfoglalás-
mik tekinthető. 

— Nagy teremtőmunkára van itt szükség. 
A leggyökeresebb gazdasági pénzügyi, egész-
ségügyi és kulturális reformokra van sürgő-
sen szükség, hogy századok bűnös mulasztá-
eaii-t helyrehOiZni lehessen. Olyan tarvényeket 
és intézményeket keh létesíteni, amelyek el-
nyomják az ember bűnös hajlamait, s a kap-

ságóf, "araico'dm'vágyást rosszindulatot. Le 
kell dönteni a pénzimádás bálványát, azt az 
aranyborjút, mely előtt ma szegény és gaz-

egyárán t imádkozik. 
Zajos éöenizlés és taps kísérte Hollós sza-

vait. majd Zombory Lajos szakaszvezető, a 
Katonatanács tagja szólalt fel, végül Móra 
v. jgköszön-re a megjelenteknek részvételüket 

és a népgyűlést berekesztette. 

A képviselőházat összehívják 
Budapest, .november 11. Ábrahám De-

zső képviselő, aki legközelebb alelnöke tesz a 

Háznak, egy újságíró előtt kijelentette, hogy 

a Házat a közelebbi időben összehívják. A 

képviselőház elé terjesztik az általános, egyn-

llő, községenkint, titkos — nőkre is kiterjedő 

választójogi javaslatot, amely már elkészült, 

kimondják törvényben Magyarország teljes 

függetlenségét és-'hatályon kiivil helyezik az 

1867. évi XII. törvénycikket. 

A cseh szlovák állam 
Hága, november 11. Csütörtökön össze-

ül a cseh-szlovák nemzetgyűlés, hogy ki-

mondja a cseh-szlovák állam megalakulását. 

A cseh-solovák állam Csehországból, Morva-

országból, Szjiíézjiábcl éSs,' Magyarország 18 

vármegyéjéből állana, . száznegyvenkétezer 

njéiégyzetkilojmiáternyi területtel és tizenhárom 

•milliónyi lakossal. 

Pozsonyba érkeznek a csehek 
Pozsony, november 11. Pozsonyban ma 

éjjelre várják a cseh csapatok .megérkezését. 

Tengerész nemzetőrség a csehek 
ellen 

Budapest, november 11. A tengerész 

uemzfetőrség egyik feisjzereíCt csapata ma 

reggel Heltai Viktor parancsnok vezetése 

alatt a Pozsony kornyékére betört csehek el-

len vonult. 
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Kedden 

S z e n z á c i ó s d e t e k t í v 
s l á g e r ! 

Prof. INick Fantom 
leglobb esete: 

Nincs tovább 
detektív sláger 4 felvonásban. 
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Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor 

Rendes helyárak. 


