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I t É L M A G Y A R O R S Z A G Szeged, 1918. december 20. 

párt ját , hogy a kommunista utópiákkal és az 

ellenforradalmi törekvésekkel szemben foglal-

janak állást a radikáliznms programja in el 

lett. 

Budapest, december 19. A radikális-párt 
végrehajtó bizottsága tegnap este ülést tar-
tott. amelyen elhatározta, hogy nem csatla-
kozik a polgári pártokhoz. Ennek a határozat-
nak indokát a végrehajtó bizottság ma esti 
ülésén, amelyen Jászi Oszkár és Szende Pá l 
miniszterek is részt vesznek, fogják előadni. 

A határozatra vonatkozólag Jászi Oszkár 
miniszter a következő magyarázatot adta: 

A radikális-párt feladata nem a pol-
gári pártok együttműködése ellen irányul. 

erre a radikális-párt is hajlandó. Határozatá-
nak kettős oka van. Az első az, .hogy ennek 
a kooperációnak nem szabad olyan látszatot 
adni. mintha az a szociáldemokrata párt ellen 
irányulna, mert a radikális-párt lehetetlen-
nek tart olyan politikát, amely a szociálde-
mokrata párttal nem a legszorosabb bajtársi 
együttműködésben járna el. A második szán-
dék pedig az. hogv a radikális-párt hangsu-
lyozni kivánja, hogv a jövőben is a maga tel-
jes elvi programját, mint különálló párt fenn 
akarja tartani. Ezekben a keretekben a radi-
ká'is-párt kooperálhat az összes progresszív 
irányú és a köztársaságot támogató pártok-
kal a közös célok megvalósítására. 

TOg-

fa antant tervbevette Szeged megszállását is. 
— Kolozsvárra néhány nap múlva bevanulnak a román csapatok.-
Erdélyt a magyar kormány nem üriti ki. — A felsőmagyarországi 

helyzet. — 

Budapest, december 19. A kormányt tá-

mogató pártokat a politikai helyzet egyre 

jobban nyugtalanítja. A fegyverszüneti meg-

állapodásról i-m már el lehet mondani, hogy 

azokat a másik fél nem respektálja és a nép-

jogok a beözönlő megszálló csapatok prédá-

jává válhak. A kormányhoz közelálló körök-

nek felfogását tükrözteti Vissza az a nyilat-

kozat. amelyet beavatott helyről kaptunk és 

amely szerint az a kérdés, amelyre a kor-

mány az antanttól vár választ azt is ki fogja 

emelni, hogv a magvar népköztársaság fel-

szabadította magát a német nyomás alól és 

a franciákhoz és angolokhoz fordul abban 

feltevésben, hogv az antant a magyar nép-

köztársaságnak azt a politikáját a népjogok 
respektálásával fogja honorálni, mert eddig az 

antant részéről nem történt semmi, ami a ma-

gyar népköztársaságot megnyugtathatta vo 

na. 

Ellenkezőleg, mindig nagyobb terület-
re törekszik a megszálló sereg és infor-
mációnk szerint Nyíregyháza, ÜebAecen 
és Szeged megszállása is küszöbön van. 

Kolozsvárról jelentik: Fényes László és 

dr. Rónay Zoltán ma Marosvásárhelyre ér-

keztek, ahol a kolozsvári megszállás módo-

zatairól fognak tárgyalni a románokkal. Az 

éj folyamán Fényeséket feltartóztatták a ro-

mánok, azonban intézkedés történt az iránt, 

hogy utjokat zavartalanul folytathassák. 

Érsekújvár rőt jelentik: A város el van 

tökélve arra, hogy a csehekkel szemben ellen-
áll. Négyszáz főnyi népőrséget szerveztek, a 

mely felesküdött, hogy az utolsó csepp vérig 

megvédi a várost. A Vág,menti községek Ér-

sekújvárhoz csatlakoztak és véd és dacszövet-
séget kötöttek. 

Budapest, december 19. A Pester Lloyd 

jelenti: A lengyel kormány elhatározta, 

hogy megszáll ja Trencsén, Árra és Szepes-

in egye lengyellakta vidékeit. A lengyelek cél-

ja. hogy a. cseheket megelőzzék. Egyebekben 

a vidék hovatartozásáról a döntést a békekon-

ferenciára hízzák. 

Kassáról jelentik: A csehek nem adták 

fel azt a szándékukat, hogy Kassát megszáll-

ják. M inden jel arra váll, hogy most készü-

lődnek a katonai operációkra a város ellen. 

[Ruttkán nagy erőket koncentrálnak. E város 

lesz a Kassa ellen indítandó katonái Operá-

tdók bázisa. 

Kolozsvárról jelentik: Ma este Marosvá-

sárhelyről Kolozsvárra a következő távirat 

érkezett: 

A hetedik divízió dr. Apá thy Istvánnak. 

Az önök kérésére dr. Antalffy előterjesz-

tésére, amely arra vonatkozik, hogy a csapa-

tok Kolozsvári kiürítsék, van szerencsénk 

kérni önöket, liogy h ány napra van szüksé-

gük az elvonulás keresztülvitelére. Szüksé-

günk van ezt tudni azért, hogy a román fő-

parancsnoksággal közölhessük. 

A V/l. divízió parancsnoksága. 

Budapest, december 19. A kormány, mint 
értesülünk, a tegnap este megtartott minisz-
tertanácson foglalkozott a román megszálló 
csapatok parancsnokának azzal a kívánságá-
val, hogy Kolozsvár városát és környékét, 
ezenkívül huszonhat vármegyét katonailag ki 
kell üríteni. A minisztertanács elhatározta, 
hogy megtagadja a román parancsnoknak' 
ezt a kívánságát, mert ez a követelés ellenke-
zik a belgrádi fegyverszünet megállapodásá-
val. Károlyi Mihály ma a minisztertanács-
nak ezt a határozatát közölni fogja Vyx al-
ezredessel és hangsúlyozza, hogy a román pa-
rancsnoknak ez a kívánsága jogellenes és a 
magyar kormány nem hajlandó ezt teljesí-
teni. És igy Kolozsvárt nem is fogja kiüríte-
ni, legfeljebb arra figyelmezteti a magyar 
katonai csapatokat, hogy tartózkodjanak min-
den a román csapatokkal való összeütközés-
től. 

Turócszintmártonból érkezett híradás 

szerint ott a csehek már teljesen berendez-

kedtek. A vármegye főispánjává Prágából dr. 

Dula Ivor orvost. Dula Máté fiát nevezték ki. 

Kolozsvárról jelentik: Tegnap éjjel 12 
órakor román csapat vonult be' Tövis állo-
másra. A magyar csapatok este 10 órakor 
vonultak vissza a demarkációs vonalról. 
Deésre már várják a románok bevonulását. 
A megrongált vasúti vonalak helyreállításán 
egész éjszaka dolgoztak. Kolozsvárra körül-
belül hárdm nap múlva érkeznek a megszálló 
csapatok, 

Budapest, december 19. A hadügyminisz-

térium sajtóosztálya a következő hivatalos 

jelentést adta ki: 

Csehek: A Poprád és Igló környékén, va-

lamint a Turóc völgyében jelentett cseh csa-

patok élőnyomulásukat nem folytatták. Po-

zsonytól északkeletre a helyzet változatlan. 

LErdély: Kolozsvár katonai kiürítését el-
rendeltük. 

A többi határszélről u j jelentés nem ér-

kezett. 

Budapest, december 19. Selmecbánya vá-

ros és környéke tót ajkú lakossága és mun-

kássága népgyűlést tartott, amelyen egyhan-

gú határozattal az önálló szlovák köztársa-

ághoz csatlakozott és erélyesen tiltakozott a 

Csehországhoz való csatlakozás ellen. A nép-

gyűlés december 15-én volt és a csehek ter-

rorja már másnap jelentkezett. December 

17-én a Qaramberzencén állomásozó cseh 

csapat negyvennyolc embere, három tiszt 

vezetése alatt benyomult Selmecbányára. A 

városházát megszállták, az élelmiszerkészle-

teket. dohánygyárat és a felszerelésénél fog-

va roppant nagy értékű bányászati főiskolát 

lefoglalták. 

Arad, december 19. Ma éjszaka a Bra-

nyiszikétól Arad felé eső vasúti állomások 

Marosillyéröl rövid hivatalos értesítést kap-

ak, amely szerint az é.i folyamán a román 

csapato-k a 607. számú vonattal elindultak és 

egész Aradmegye határáig: Snborsinjg 
nak a mai napon előnyomulni. 

Budapest, december 19. Most, liogy a ro-
mánok óráról-órára ujabb követeléssel fel-
lépnek, az Est kérdést intézett a fegyverszü-
neti bizottság egyik tagjához, aki ezeket mon-
dotta: 

A bizottság eddig mindenben a kormány 
utasításaihoz alkalmazkodott és ennek meg-
felelően a legudvariasabb és a lehető legelő-
•zékeuyebb magatartást tanúsította az antant 
katonai bizottságával szemben. Már ott tar-
tunk, hogy át iratainkra és felszólásainkra 
nem is kapunk választ. I lyenformán megbí-
zatásunkat. szinte képtelenek vagyunk telje-
síteni és napról-napra jobban erősödik ben-
nünk az a meggyőződés, hogy reánk tulaj-
donképpen nincs is szükség. A helyzet ugyan-
is az, hogy a francia katonai bizottság, vala-
mint a most ellenségesen fellépő szomszédaink 
azt. tesznek, amit akarnak és szó sincsen ar-
ról, mint , hogyha a velünk való megállapo-
dáshoz tartanák magukat. Az elmondott 
okok arra kényszeri tették a fegyverszüneti 
bizottságot, hogy határozzon arról, vájjon 
van-e értelme a bizottság további munkájá-
nak. Semmi szükség nincs a m i bizottsági 
munkánkra és valószínűleg kérni fogják a 
kormányt, hogy a mi bizottságunkat oszlassa 
fel és jelöljön ki más bizottságot a fegyver-
szüneti szerződés végrehajtására. 

— Csak m in t jellemző tünetet említem 
meg, hogy a francia katonái bizottság maga-
tartása főképen azóta vált egészen rideggé. 
ntíóta Madkensent lefegyvereztük és azóta 

léptek fel lehetetlen követelésekkel a románok 
is. Olyan szine van a dolognak, mintha Mac-
kensen érintetlen hadseregének jelenléte tar-
totta volna őket vissza. Hát rosszul ítélik meg 
a helyzetet, mert Erdélyben még mindig 
80.000 fő német katonaság áll, akinek lefegy-
verezésében a jelzett körülmények között 
mi aligha vehetünk tovább részt. Hogy en-
nek mi lyen konzekvenciái lehetnek, azt mon-
danom sem kell. 

Ma reggel olyan hirek terjedtek ej. 
liogy a kormány utasította a főkormánybiz-
tost és a katonai hatóságokat, hogy ürítsék ki 
Kolozsvárt, Értesülésünk szerint ez.a h ir nem 
felel meg a valóságnak. Károlyi Mihály mi-
niszterelnök ma közölni fogja Vyx francia 
alezredessel, hogy a románok .megszállhatnak 
ugyan egyes stratégiai pontokat, ahhoz azon-
ban nincs joguk, hogy az ott levő katonákat 
eltávolítsák. A magyar kormány ilyen ér-
teimii utasítást küldött Kolozsvárra 

is. 

Az orosz ko rmány 3 mil l iós 

hadsereget szervez. 

Berlin, december 19. Koppenhágából je-
lentik': iPétervárott a helyzet elviselhetetlen. 
Az orosz kormány Xisni j Novgorodba költö-
zött, előbb azonban egy mil iárd rubel adót 
fog behajtani egy három milliós hadsereg 
megszervezésére. 

Olaszország üzenete. 

Bécs, december 19. Olaszország értesítet-
te a német-osztrák köztársaságot, a fegyver-
szüneti szerződés meghosszabbításáról nem 
haj landó külön-külön tárgyalni a volt osztrák 
magyar monarchia egyes ál lamaival , hanem 
a volt monarchia, főparancsnokságát tekinti 
annak a közvetlen szervnek, amellyel a meg-
állapodást' megköti. 

A kolozsvári nemzetgyűlés. 

Kolozsvárról jelentik: A vasárnapi nagy 

nemzetgyűlés iránt óriási érdeklődés nyilvá-

nul meg. A nagyszebeni román kormányzó-

tanács a magyar nemzeti tanács felhívására 

kijelentette, hogy semmikép sem gördít aka-

dályt az elé, hogy Erdély minden részéből 

Kolozsvárra utazhassanak a magyarok. Saj-

nos azonban, a vidéki román nemzeti taná-

csok intézkedései nincsenek összhangban ez-

zel az ígérettel. 


