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- A bolseviki-kormány utasította a hadsereg főparancsnokságát a fegyverszünet 
fölajánlására. — A központi hatalmak előzékenyen fogadják a javaslatot; szem 
előtt tartják azonban a katonai helyzetet. - Lenin az angol és olasz forradalmi 

mozgalmakról. — 

A londoni Reuter-ügynökség oly jelen-
tést közöl, amelynek tartalma ugyan a bol-
seviiki-uralomnak logikus következménye, 
mégis a szen'záció erejével hat. A jelentés 
szerint a bolseviki kormány utasította az 
orosz hadsereg főparancsnokságát, lépjen 
érintkezésbe az ellenséges hadseregföpa-
rancsnoksággal és ajánlja fel a fegyver-
szünetet a béketárgyalások megkezdésére. 
A jelentés hitelességét a késő éjjeli órák-
ban több oldalról megerősítik, csak arról 
van még szó, hogy az orosz főparancsnok 
teljesíteni fogja-e a kormány parancsát. 
Éppen ezen aggály miatt egv berlini fél-
hivatalos kommentár óvatosan mérlegeli az 
uj helyzetet. 

A központi .hatalmak kormányai, ame-
lyek ismételten békeajánlatot tettek, nem 
helyezkednek ellentétbe a saját program-
jukkal. amidőn a békét az ellenség közele-
dése lehetővé teszi. Minden esetre be kell 
várni, amig hiteles helyről kapunk felvilá-
gosítást a Ruter-iigynökség jelentésében 
foglaltakról és azok látható következmé-
nyéről, amelyek — ha igazaknak bizonyul-
nak — nem maradhatnak mélyreható kö-
vetkezmények nélkül. 

A bolseviki kormány erősen berendez-
kedik az uralomra és egyelőre Lenin telje-
sen ura a helyzetnek. A'z orosz miniszter-
elnök kijelentette, hogy nincsen messze az 
az idő, amidőn Angliában is megmozdul a 
nép. Olaszország példája — mondotta — 
biztató jele annak, hogy az antant államai-
ban is kedvezően fejlődnek a dolgok a sza-
badság ügyére nézve. 

Most tehát első sorban azon fordul meg 
a béke ügye, hogy a'z orosz föpraancsnok 
teljesiti-e a bolseviki-kormáng; parancsát. 
Az antant bizonyára mindent elkövet, hogy 
utolsó erőfeszítéssel is gáncsot vessen az 
orosz akarat megnyilvánjtásánaík. Ha azon-
ban a németek most bölcs mérsékletet ta-
núsítanak és megragadják a kedvező alkal-
mat a fegyverszünet megkötésére, akkor 
nem támadhat többé olyan hatalom, amely 

feltartóztathatná a milliók által sóvárgott, 
esdve várt békét; akkor az antant kezéből 
erőtlenül hull ki a fegyver, mert úgyis olya-
nok tartják azt. akik két kéz'zel kapnak a 
béke után és letipornak mindent, ami aka-
dálya lehet az embertelen, véres küzdelem 
mielőbbi befejezésének. 

LONDON, november 22, (Reuter-je-
lentés.)- Egy orosz dróttalan távirat je-
lenti: A bolseviki-kormány utasította a 
hadseregföparancsnokot, hogy lépjen 
érintkezésbe az ellenséges parancsno-
kokkal és kínáljon fegyverszünetet a 
béketárgyalások megkezdése céljából. 

STOCKHOLM, november 22. Hapa-
randából jelentik: Lenin kijelentette a 
munkástanácsban, hogy a bolseviklek for-
radalma csak most kezdődik. Mostantól 
kezdve a munkások, katonák és a pa-
rasztok fognak kormányozni és uj kor-
szak fog elkövetkezni az egész világra, 
A forradalom még terjedni fog, Angliában 
már fejlődik is, Olaszországban pedig 
cselekedni kezdett. 

BERLIN, november 22. A Berliner Ta-
geblatt közli: A Reuter-ügynökség ania je-
lentését, hogy a bolseviki-kormány utasítot-
ta az orosz főparancsnokot, tegyen a köz-
pontiaknak ajánlatot fegyverszünetre, stock 
holmi hírek kiegészítik. A stockholmi Tid-
ningeti berni tudósítója jelenti lapjának: 

Az orosz bolseviki kormány 20-ikán 
hivatalosan kijelentette, hogy a hadvi-
selők sorából kilépettnek tekinti magát. 

A hírhez illetékes helyről megjegyzik, 
ha az orosz főparancsnok a központi hatal-
makhoz a fegyverszünet kérdésében kér-
dést intéz, magától értetődően ugy Berlin-
ben, mint Bécsben komoly mérlegelés tár-
gyává teszik. A pétervári hatalom birtoko-

l sainak azonban meg kell áliapitaniok, hogy 
Oroszországnak van szüksége a fegyver-
szünetre és nem a központiaknak. Ama fel-
tevésben tehát, hogy az autoratlv kormány 

' fegyverszünetet javasol, e kormánynak tel-

jesen tisztában kell lennie az iráni, hogy 
az eszme megpenditésének nem szabad 
olyasmit tartalmaznia, ami a központiak 
kedvező helyzetét kedvezőtlenül befolyá-
solná. Az erre vonatkozó javaslatnak tehát 
mindig a katonai ősszhelyzet mérlegelésé-
ből kell kiindulnia. Kétségtelen, hogy Ilyen 
javaslatot előzékenységgel fogunk fogadni 
és elégtétellel üdvözölnénk azt, ha komoly 
lépések történhetnének a béketárgyalások-
ra. Mindenekelőtt meg kell várni, hogy a 
fegyverszünet felajánlása megtörténik-e. — 
Mert természetesen nem tudhatjuk, hogy az 
orosz főparancsnok és általában az orosz 
parancsnokok megfelelnek-e a bolseviki-
kormány parancsának. 

BÉCS, november 22. A szocialista kép-
viselők holnap interpellálni fogják a kor-
mányt arról, hogy abban az esetben, ha a 
bolsevikiek felajánlják a fegyverszünetet, a 
kormány hajlandó-e a főparancsnokságnál 
kieszközölni a fegyverszünet elfogadását. 

BÉCS, november 22. A Neue Frole 
Presse hasonló információt közöl a bolsen 
viki-kormány által felajánlott fegyverszü-
netről, mint a Berliner Tageblatt. Minden 
jelentés a bolsevikiek teljes megerősödését 
mutatja. 

ROTTERDAM, november 22. A Reu-
ter-ügynökség jelenti Pétervárról: A mak-
szimalisták szakítása a mérsékelt szocialis-
tákkal már befejezettnek látszik. Nehánv 
nap múlva közzéteszik az alkotmányozó or-
szággyűlési választások időpontját. A Lu-
kába igyekezett hadtest már nem folytatja 
előnyomulását. A legénység egy része a 
makszimalistákhoz csatlakozott. A 2-ik had-
seregé 9 forradalmi bizottság már ellen-
őrzés alá vette. 

BERLIN, november 22. Kerülő uton 
érkezett hirek szerint Kerenszki Pskovban 
revolverlövéssel öngyilkosságot követett el, 
miután a végső kísérlete, hogy az északi 
front katonáit rávegye Pétervár megtáma-
dására, nem sikerült, 


