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használhatók. 

A határozatot a kerület választmánya 
amely ezerszáz szeged* vasutas érdekét 

Október 31-én született és utána 16 nap-
ra keresztelték meg azt a Magyarországot, 
amely mint a regebeli Minerva teljes fegy-
verzetben, a jelen és jövő küzdelmeire felké-
szülve állott a világégés közepette elénk. Ez 
a születésnap az ország fővárosában az egész 
magyar nemzet képviselete mellett az or-
vígház kupolatermében nemzeti ünneppé 

lett avatva. 

Sajátságos keresztelő, amelyet egy órá-
val előbb temetés' előzött meg. A magyar 
monarchikus alkotmányos életnek törvényho-
zó szervei, a magyar képviselőház és főrendi 
ház utolsó üléseit tartotta és a törvényihozás 
másik tényezőjének, a királyságnak megszű-
nése után sírba szállott. Ekként temették el 
az ikreket az örökbefogadott gyermek — a 
köztársaság — keresztelési ünnepén. 

Mindenesetre az események olyan össze-
halmozódása ez, amely mellett akarva, nemi 
akarva, meg kell állani egy perere. Ezt meg-
érdemli. de az események fontossága meg is 
követeli. 

Egy ezredéves a'kotmány. mely szálai- I 
val visszanyúlik Szent István korára és a hon-
alapítás idejére, ha elveszítette is korszerű-
ségét, de nem veszítette el azt a varázsere-
jét. amely a magyar szent koronában él, élni 
fog mindaddig, amig magyar lakja e földet 
és a hazának csak egy romlatlan gyermeke 
leszen. 

Nem a magyar szent korona fénye ho-
mályosodott el november 16-án, hanem — 
miután ennek métló viselőjét nem találta 
meg a nemzet a Habsburgokban — a régi 
nemzeti uralkodóház pedig kihalt. — tehát 
félretette a gazdátlan koronát emlékei közé 
és saját kezébe vette át a vezetést, mert ugy 
érzi, tud a maga lábán járni és megállani. A 
oromi egy áeflrveny marad továbbra is, a 

magyar nemzeti egység és az önálló magyar 
nemzeti állam egységének szent jelvénye. 

Mindenkire ezt a benyomást tehette a 
kupolacsarnokban lefolyt magasztos ünnep-

előtt. Oroszok, vengerkák, huszárok, pincérek. 
Szentek és őrültek.) 

Gorkij, Magyar iró: Enyém a bosszúállás, 
úgymond az Ur. 

Aki kardot fog . . . 
Dr. Cenz Ur: Halt, megállj, ne folytasd! 

A többit a cenzúra törölte! A sajtóhadiszállás 
engedelmével! 

Opasno je van se nagnuti! 
Csehov: Mindnyájan marhák vagytok! A 

legnagyobb marha pedig . . . 
Dr. Cenz Ur: Függöny! Függöny! (Le.) 

UTOLSÓ FELVONÁS. 
(Még mindig a hall. Az oroszok leverten kivo-
nultak, az osztrákok Hőfer nyomán diadalma-
san bevonultak. Főpincérek és főhercegek át-

öltöznek a rejtekhelyeken.) 

Almássy: Öltem ! Öltem ! Öltem ! 
Fedák Emma: Pardon, csak egyszer öltél! 

Es ez olyan bagatell dolog egy ilyen nagy 
háborúban! 

Almássy: Tudom, tudom, tudom! De kell 
ez a vergődés, ez a furdalás, ez a vonaglás, 
ez a tusa, ez a, ez a, ez a 1 

Fedák: Ez a drámaiság, ugye szivem, ezt 
akarod mondani. Ez a pacifizmus, ez a pro-
bléma, ez a tendencia, persze hogy kell, hogy 
a fészkes fenébe ne kellene, hiszen kritikusok 
is ülnek a földszinten, akik mindig Shaksperet 
meg Ibsent követelnek. 

József Ferdinánd (diadalmasan bevonul.) 
Győztünk! Te, Almássy, hova sietsz? 
Almássy: Megyek, megsürgetem a békét, 

aztán megcsinálom a forradalmat, aztán elme-
gyek külügyi államtitkárnak. (Megteszi.) 

•képviseli — egyhangúlag hozta,. Kotányi iMa-
nó felügyelő elnök a határozatot (táviratilag 
közölte a Szövetség budapesti elnökségével. 

ség amelyben az ünnepi szónok szavaival él-
ve, felismerte a magyar nemzet ötszázados 
azon tévedését, midőn nyugatról várja a haj-
nalhasadást. A nyugati hajnal az esthajnal, a 
megszűnés jelképe, nekünk az élet kezdetét 
jelentő hajnalt keleten kell keresnünk és he-
lyesen járt el a magyar nemzet, midőn a 
munkaterét keresi, midőn az idegen báiványo 
kat megveti és önmagában keresi érvényesü-
lésének energiáját. 

Tizenhat nap alatt beletörődött a .magyar 
nemzet abba, hogy nincs szüksége tovább 
nagyképű és íarizeuskodó olyan egyének ve-
zetésére, akiknek érdeke az övével nem azo-
nos, hanem ellentétes. Október 31-én pedig 
olyannak iünt fel, mintha félne az első lépés-
től az igazi demokratikus és önrendelkezési 
joggal biró állapottól. Talán visszagondolt az 
1849. évi szomorú következményekre. Most 
azonban be kell látni mindenkinek, hogy az 
egész világ összes eseményei támogatják a 
köztársasági államformára való törekvést. Az 
1849. évi puccsot a koronás fők szövetsége 

I idézte elő, most azonban nincs számottevő 
I koronás fő, hanem a világdemokrácia vezet, 

melynek egy egészséges és a világ által gyá-
molított hajtása a magyar nemzet köztársa-
sága. 

Ezen a keresztelőn milliók imája szál-
lott az ég felé azért, hogy áldja meg a ma-
gyarok hatalmas Istene az újszülött becsüle-
tes törekvést, hiszen „megbűnhődte már e 
nép a multat s jövendőt!" 

Nincsen öröm üröm nélkül. Mindjárt a 
nagy szertartás napján lelki aggodalmak is 
szálltak meg mindenkit amiatt, hogy demo-
kratikus alapon nyugvó hazánk határait be-
töréssel fenyegetik szomszédaink. Ez a tu-
dat éreztette hatását tagadhatatlanul, de ugy 
tapasztalta az ember, mintha a Himnusz ének 
lésénél a „Nyujs feléje védő kart, ha küzd el-
lenséggel" szövegbe beleénekelte volna a száz 
ezreket meghaladó torok azt is; hogy életét 
és vérét kész áldozni a megkeresztelt csecse-
mő testi épségeért, a magyar állam területe 
megvédéséért. 

Szentül hisszük, hogy a világtanács béke 
asztalánál ez az újszülött és most megkeresz-
telt magyar állam lesz a világ kedvence és 
aranyos szép, szegedi kenyérformáju orszá-
gunkból nem engedi levágni a pilist és ezzel 
megcsonkítani ennek ezer éven át összefor-
rott területnek nemes alakját. 

Ujabb hadügyminiszter-válság volt 
Budapest, november 18. Tegnap az a hir 

terjedt el, ihogy Bartha Albert hadügyminisz-
ter lemondott. Tény az, hogy a hadügymi-
niszter meg akart válni tárcájától. de a mi-
nisztertanács kérésére elállott szándékától. 
Bartha Albert hadügyminiszter továbbra is 
vállalta az . ügyek vezetését. 

A Károlyi-párt párlvacsorája 
Budapest, november 18. A Károlyi-párt 

ma este pártvacsorát tartott a Hungária-szál-

ló különtermében. Hock János üdvözölte Ká-

rolyit, aki felszólalásában kiemelte, hogy az 

uj átalakulásban nagy része van annak a íkis, 

de kitartó csoportnak, amely mindig kitar-

tott mellette. 

Német-Ausztria nem küldött 
csapatokat Magyarországba 
Bécs, november 18. Azok a budapesti je-

lentések. hogy Német-Ausztria csapatokat in-

dított Nyugatmagyarországba, minden ala-

pot nélkülöznek. 

A népkormány megbízottai 
Svájcban 

Btudapest, november 18. A Politikai Hír-
adó jelenti: Kéry Bál, Bölöny György és Va-
dász Miklós, akiket a kormány a többek kö-
zött szintéin Svájcba küldött, hogy informál-
ják a külföldi közvéleményt, a magyar viszo-
nyok felöl, Olaszországon keresztül Svájcba 
érkeztek. 

Bédy-Sehwimmer Róza távirata 
Innsbruckból 

Budapest, november 18. Bédy-Sohwim-

mer Róza Insbruokból a következő táviratot 

küldte: Útközben alkalmam volt meggyő-

ződni arról, hogy az egész insbrucki vonalon 

példás rend van. Értesülésem szerint Inns-

bruckon a múlt héten ötszázezer katona uta-

zott át. Az az első hir, hogy Innsbruckot az 

olaszok megszállották volna, teljesen légbői-

kapott. Az olaszok a Brennernél állanak és 

nem szándékoznak tovább menni. A bajorok 

és olaszok belyenkint csak három kilométer-

nyire állanak, egymástól, de parancsra egyik 

sem kezd harcot. A legénység kijelentette, 

hegy levési parancsnak nem engedelmeske-

dik. Ennek erőszakolása mindkét részről a 

tisztekre veszedelmes lett volna. 

And ássy békedelegátus lesz 
Budapest, nóveímber 18. Politikai körök-

ben hire jár, hogy miután a közeledő béke-

tárgyalásokra minden háborút viselt nemzet 

legjobb erőit szándékozik kiküldeni, ia ma-

gyar népkormány a béketárgyalásokon gróf 

Andrüssy Gyulának is szerepet szán. Értesü-

lésünk szerint a magyar kormány békedele-

gátusai mellett Andrássy Gyula is megbizást 

fog nyerni a tárgyalásokon való részvétéire. 

Amerikai csapatok Fiúméban, 
T< iesztben és Cattaróban. 

Bécs, november 18. Fiuméből táviratoz-

zák a cseh-szlüvák távirati irodának, hogy 

oda ma három amerikai tiszt érkezett és kö-

zölte az Egyesült-Államok kormányának azt 

az elhatározását, hogy a délszláv területekre 

Amerika csapatot fog küldeni. Egyelőre 1000 

—1000 amerikai katonát küldenek Triesztbe, 

Fiumébe és Cattaróba. 

Prága, november 18. A cseh-szlovák 

távirati iroda közli, hogy az első szerb esa-

patszállitmány tegnap Fiumébe érkezett. A la 

kosság nagy lelkesedéssel fogadta őket. A 

szerb csapatok parancsot kaptak kormányuk-

tól, hogy az olasz csapatokat akadályozzák 

meg abban, hogy megszállják Fiumét. 

Franciaország 3 4 0 milliárd 
kárpótlást követel a németektől 

Bécs, november 18. Genfből táviratozzák 

a Teíegraph Uniónak: A Matin szerint Fran-

ciaországnak Németországgal szemben tá-

masztott pénzügyi követelése háromszáznegy 

ven milliárdra fog rúgni. Ebben az összegben 

bentfoglaltatik az 1870—71 -ik évi összeg, a 

mjiít Franciaország fizetett Németországnak, 

az azóta esedékes kamatos kamutokkal 

együtt, továbbá száznegyven milliárd rikkant 

nyugdijakba, ejtvén milliárd egyFb háborús 

költségekre, ötven milliárd újjáépítésre, és 

száz milliárd kárpótlás címén. Amig Német-

ország ennek az összegnek kifizetésére nem 

hajlandó, addig Franciaország nem bocsát-

kozik béketárgyalásokba. 

J/enjzeti keresztelőn. 
Irta: dr. Kószó István. 


