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Franciaország nincs ellenséges érzel
mekkel Magyarországgal szemben

Javulás a francia hivatalos hangulatban — A magyar királykérdés 
nem érdekli a franciákat — Praznovszky Iván volt párisi magyar

követ nyilatkozata
— Az Ellenzék budapesti tudósítójától —

Praznovszky Iván, Magyarország 
volt párisi követe, meghatalmozott 
miniszter, visszaérkezett Budapestre. 
Praznovszky a háború befejezését kö
vető három legnehezebb esztendőben, 
a legkényesebb helyzetekben képvi
selte Magyarországot a francia kor
mánynál. December utolsó heteiben 
kérte vissza megbízólevelét Millerand 
köztársasági elnöktől és a francia dip
lomáciai, politikai és társadalmi körök 
őszinte rokonszenvének megnyilatko
zásától kisérve utazott vissza december 
30-án Budapestre.

Alkalmunk volt Praznovszky Ivánnal 
hosszabb beszélgetést folytatni.

— Körülbelül esztendeje már elha
tározott dolog volt — válaszolja kér
désünkre, — hogy megválók a párisi 
magyar követség vezetésétől. Az a hir 
valóban nem felel meg a valóságnak, 
mintha a francia kormánynál előfor
dult bármiféle súrlódás lett volna in- 
ditóoka távozásomnak. A Poincaré- 
kormánnyal és magával Poincaréval 
mindvégig a legzavartalanabb viszony
ban voltam.

— Három esztendő során kifejlett 
működésem folyamán azon igyekeztem, 
— sokszor, kivált eleinte igen kényes 
helyzétekben, — hogy a két ország 
között esetleg jelentkező ellentéteket 
kerüljem. Nemcsak társadalmi körök
ben akadnak jóakarói, barátai Magyar- 
országnak, de számos vezető politi
kusra is hivatkoztam, akik rokonszeffV- 
vel kisérik figyelemmel Magyarország 
sorsát.

— Másfelől le sem tagadható tény, 
hogy sok bizalmatlanság is megmutat
kozik Magyarországgal szemben, amit 
főként a kisantant diplomatái és meg
bízottai szítanak.

Á lta láb an  M agyarország  h e ly 
z e té t  ig a zta la n u l k ed vező b b en  

Ítélik  m eg  a  v a ló sá g n á l.
A magyar kormánynak és a magyar 

társadalomnak politikai és gazdasági 
konszolidációra irányuló heroikus tö
rekvéseiből Párfsban azt a helytelen 
benyomást merítik, hogy Magyaror

szág gazdaságilag egészséges és tejlő- 
désképes helyzetben van. Nehezen lát
ják be, hogy ezekben a törekvésekben 
egy a gazdasági pusziulás szélére ta
szított nemzet életéért küzdő, borzal
mas erőfeszítése nyilvánul meg. Ezért 
-  és ezt tekintettem legfontosabb po

litikai feladatomnak is — az értékes 
emberekkel meg kell ismertetnünk Ma
gyarország tényleges helyzetét, a há
ború és az azt követő pusztítások és 
csonkítások okozta kritikus állapotot. 
Ebből a szempontból a politikai élet 
vezető egyéniségeinél megállapithatólag 
már mutatkozik némi javulás a mi 
javunkra.

— Az az érzésem, hogy
az az á llítá s , h o g y  F ran cia -
o r sz á g  M a g y a ro rszá g o t e lle n 
s é g e s  érze lm ek k el tek inti, nem  

á ll m eg .
Legfontosabb feladatunk, hogy mi

nél alaposabban ismerjük meg a kül
földi politika mozgató rugóit. Nem 
győzöm hangoztatni, nálunk itt bent 
megértésre, politikai és gazdasági 
konszolidációra van szükség. Csak 
akkor fognak szóbaállani velünk, ha 
értékelnek bennünket. Egyelőre a 
cseheket, románokat, szerbeket maga
sabbra értékelték Párisban nálunk
nál. De ebben a tekintetben határozott 
javulás jelei mutatkoznak.

— A jóvátéteii kérdést kikapcsoltam 
tárgyalásaimból. Báró Korányi Frigyes, 
mint a magyar kormány megbízottja, 
fáradhatatlan buzgalommal, igazi han
gyaszorgalommal igyekszik felvilágo
sítani helyzetünkről a jóvátéteii bizott
ság tagjait. Döntés a magyar jóvátétel 
kérdésében még nem történt.

- -  A k irá lyk érd és ís d etron i-  
i z á c ió s  tö rv én y  m eg h o za ta la

után  te lje se n  lek erü lt a n ap i
ren d ről P árisb an .

Az exkirályi család anyagi helyzeté- 
nek javítására való tárgyalások vannak 
folyamatban.

Egyébiránt a magyar trón betöltése 
tekintetében, úgy tetszik, teljes desin- 
teressement-nal viseltetnek.

érdekeit az ilyen súlyos intézkedés 
sérti. Kétségtelen, hogy a Népszövet
ségben Franciaországnak nem lesz 
könnyű elfogadtatni politikáját.

Poincaré egy intézkedése Svájcot is 
Franciaország ellenfelei táborába ál
lította. Poincaré ugyanis önhatalmúlag 
megszüntette a savoyai szabad zónát, 
amiért még a franciabarát svájci la
pok is hevesen támadják.

A n glia  fe lzú d u lása
A Berliner Tagblatt jelenti, hogy 

az angol megszálló hatóságok a ma
guk zónájában megkezdték az ellen
állást a francia akcióval szemben. 
Első intézkedésük az volt, hogy meg
akadályozzák a francia csapatok át
vonulását.

A francia sajtó a napokban azt a 
hirt terjesztette, hogy az angol kor
mány nyugodtan fogja végignézni a 
Ruhr-vidék megszállását Ezeknek a 
híreszteléseknek a célja az volt. hogy 
az angol kormányt nyilatkozatra bír
ják. Az angol kormány azonban mind
eddig egyetlen szóval sem tudatta, 
hogy meg fog elégedni a puszta til
takozással.

Párisi diplomáciai körökben attól 
félnek, hogy Boitar Law hajthatatlan 
álláspontja az Egyesült-Államok kor
mányával való messzemenő egyetér
tésre vezethető vissza. Valószínűnek 
tartják, hogy az angol-szász blokk 
tömör egységben fog fellépni.

Ha az angol kormány nem is nyi
latkozott még, az angol sajtó óriási 
felháborodással fogadta a francia ak
ciót. A lapok Lloyd George levelét 
közük, mely élesen elitéli a francia 
tervet. Lloyd George levele megálla
pítja, hogy a franciák zálogkövetelése 
nem egyéb ' provokációnál. Lloyd 
George levele a közvélemény osztat
lan tetszésével találkozott.

O la szo rszá g  sem  k e z e s
A fascista kormánynak Franciaor

szágot támogató politikája az ország
ban nem talált tetszésre. Udz olasz 
közvélemény Határozottan állást fo g 
lalt Franciaország szankciós politikája 
ellen. Országszerte hatalmas mozgalom 
indult meg, amely annak kimondását 
kívánja, hogy Olaszország nem se
gédkezik Franciaországnak a meg
szállásban, sőt ellenzi a megszállás 
politikáját. A bécsi követség olasz kö
reiben biztosra vészik, hogy a római 
kormány magáévá fogja tenni ezt az 
álláspontot.

N ém eto rszá g  m ag a ta rtá sa
A Berliner Tageblatt közli, hogy a 

birodalmi kormány Essen megszállása 
után a versaillesi szerződést aláíró

A karacsi harangok
— Irta: Sebesi Samu —

A karacsi hívek nem jártak a tem
plomba. Még vasárnapokon isegy-két 
vén asszony szipogott a karzat alatt, 
miközben az orruk alá tartották a 
muskátli meg a majoránna illaos le
veleit. Mányón azonban még hétköz
napon is többen jártak az Ur házába, 
mint Karácson vasárnap. Pedig a ka- 
raesi tiszteletes híresebb volt, mint a 
mányói s Karácson a kántorból is 
kacskaringósabban szárnyalt ég felé 
az ének, mint Mányón. A tiszteletes 
ur mégis szinte üres padoknak dö
rögte, hogy „jaj tinéktek, akik hitetle
nek vagytok, — jaj tinéktek, akik el
fordítjátok orcáitokat Isten házától... ?“

A tiszteletes ur talán magától rá se- 
jött volna, hogy mi okozza Karácson 
a gyülekezet megfogyatkozását, ha 
kurátor uram bölcsessége nem gyújt 
szövétneket a homályban, — mikor 
asszongya: „Nem jönnek, mer’ nincs, a 
mi hívogassa. Bezzeg Mányón szépön 
csöngnek-bungnak. Ott a nagy háború 
csak az egyik harangot emésztötte 
meg, de nálunk mind a kettőt! Ott 
mikor a katonapatró megjelent a 
harangokért, Csüpke Rózsi jól a sze
mük közé nézett s asszongya: Viszi
tek az apátok lelkit. Bár az egyiket, 
— de a másikot tudom nem! Nekünk 
is kell, aki délebédre szóljon, - aki 
a templomba hívogasson s a ki elsi
rasson. De mikor mondta, nem a

csípőjére rakta a két kezét, hanem a 
káplár katona nyakát ölelte körösztül, 
úgy hogy az orcájuk összemelegedett. 
E már beszéd vöt. Meg is értötte a 
káplár. Nem vitte el a nagyobbik ha
rangot s ehöz még a tavaly megvötték 
a kisebbiket. Szólnak is azok most 
olyan gyönyörűen, — hívogatják a 
gyülekezetei olyan istenesen, hogy a 
vak is eltapogat, a nyomorék is el- 
sántikál a templomba. Hát, akit 
Karacsrul Mányóba csalogat a 
hangjuk. — Mer’ ide halük, ha 
tiszta az idő. Akkor is, ha Mányó 
felől fu a szél. Elcsalogatták má’ a 
harangozónkat is, Józsa Estánt. Pedig 
embör lögyön, aki úgy tud harangozni. 
Están sógor kezeibe vigan buzgólko- 
dik a harang, ha templomba hívogat 
és keservesen kong-bong, ha halottat 
sirat. Van is becsülete Mányóba. Azér’ 
mönt el innét, mer’ nem tud harangszó 
né’kül ülni. Asszongya: hararangszó 
né’kül süketnéma a falu. Meg aztán 
harangszóval adja ki magából az ér
zését is. Están sógor a templomba ha
rangozza az egész gyülekezetét, — a 
határról pedig elharangozza a jégesőt. 
Azér’ nem ad Isten őszöntfölsége be
tegséget Mányóba s jégesőt az oda
való határra. De rólunk megfelejtke
zett, hogy nem jár a népünk szönt 
házába. Nem, me’ nincs harang. Csak 

*egy rossz vasat kongat egyik-másik a 
toronyba’. Azt is „istenfizessé“-ért. 
Azé’ jár itt a forróbetegség, a torok
gyík, meg a jégeső. Mü csak Hess

Ármány urnái vagyunk bébiztositva 
életre s gabonára.

— Hersch Ármin, kurátor uram, — 
javította ki a tiszteletes.

— Hess, Hess. Úgy mondom, de a nép
ség Ármány urnák hívja . . .  De ke
veset értünk véle, mert a gabonát, 
akit a jég elpusztított, nem igön fi- 
zetgették s azt se, akit az Isten elvött. 
Bezzeg Mányón nem jár se nyavaja, 
se jégeső . . .

— Értem, kurátor uram, értem. Hát 
belejárunk, hogy itt is harangok le
gyenek! Bele is jártak. A presbiteri 
gyűlés megszavazta. A költséget kive
tették a falura s nem telt bele egy hó
nap, a karacsi toronyban két harang 
csengett-bongott és hívogatta tem
plomba a híveket. De azért-e ? mivel 
már elszoktak a templomjárástól vagy 
más ok miatt, csak féligmeddig telt 
meg a templom. Szóvá is tette a pap:

— No kurátor uram. Most süsse ki, 
hogy mi a baj?

— Mi vóna ? Csak annyi, hogy nem 
Están sógor húzza a harangot. Nem 
ért ahoz akárki. Egynémely úgy húzza, 
mintha félre verné. A másik csak im- 
inel-ámmal. De Józsa Están sógor. . .  
no mikor a’ húzza, megérzi az embör, 
hogy a harangnek lelke van. De nincs 
baj. Beszéltem a napokban Estánnal. 
Mondá, hogy félfülheggyel hallotta 
már a karacsi harangokat. Mindjárt is 
kedve szottyant hazatérni. Azért is, 
hogy itt született, de továbbá azért is, 
hogy a harangokat keze alá.vögye.

A tüzérszázados 
borzalmas tragédiája
Egy felrobbant gránát darabokra 

szaggatta
— fit Ellenzék marosvásárhslyi szerkesz

tőségétől —
Tegnap délután körülbelül hat óra 

tájban a tuzérlaktanya felöl óriási dör- 
lenés hallatszott. Az arrajárők azonnal 
a kaszárnya udvarára rohantak, ahol 
borzalmas látvány tárult eléjük. Poscli 
Richárd, a 82-ik tUzérezred száza
dosa az udvaion egy tábori ágyú lö- 
vegét vizsgálta, de vigyázatlansága 
folytán

a  lö v e g  szé tro b b a n t, a sz e r e n 
csé tle n  k a to n a tisz te t a  s z ó  s z o 
ro s  ér te lm éb en  izek re  sza k í

to tta .
A közelben tartózkodott Latka Józsei 

tegyvermester is, akit a robbanás ereje 
a falhoz vágott. Latka sérülései is oly 
súlyosak, hogy felgyógyulására nincs 
iemény. A hatalmas erejű robbanás a 
kaszárnya ablakait összezuzta. A sú
lyos vaskaput kidobta helyéből s a 
kaszárnya, épületét több helyen ala
posan megrongálta. Poseh Richárd 
rokonszenves fiatal katonatiszt jvolt, 
szász családból származott s úgy tár
sai körében, mint az egész városban 
nagy szeretetnek örvendett. Borzalmas 
halála az egész városban nagy rész
vétet keltett. A katonai parancsnokság 
azonnal elrendelte a vizsgálatot, annak 
megállapitása végett, hogy a borzal
mas szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség.

Ajándéktárgyakat?
szerek, brilliáns tárgyak, valódi ezüst 
és alpakka dísztárgyak legolcsóbban

GM eM  ékszerésznél
C HL. REG. FÉRD. (Wesselényi M.-u.) 21.
Arany- és ezüstbeváltás legmagasabb áron!

No azt akkor meg lehet hallgatni.
Nemsokára Józsa Están csakugyan 

ott hagyta Mányót. Hazatért a falu
jába és ismét elfoglalta a harangozói 
állást. Vasárnap — amikor Están só
gor először teljesítette kötelességét — 
kurátor uram ünneplőbe öltözött. Tér
dig érő csizmáját kikente fekete sóta- 
lan hájjal, nyakára tekerte a fekete 
selyem nyakravalót, uj kalapját a kis 
rezes tükör előtt illesztette a fejére és 
olyan elégedett arccal lépett az utcára, 
mitől még a vén redők is elsimultak 
frissen beretvált ábrázatán.

Hát amikor megkondultak a karacsi 
harangok! Ugyancsak feszesen lépege
tett. Még a csizmája is kevélyen recs- 
csent. . .  A falu népe a kapuk előtt 
állingált. Korátor uram minden cso
portnál rövid pihenőt tartott:

— Halljátok embörök. Halljátok meg 
mindnyájon! Ilyen szépön még soha 
sem szóltak ezök a harangok, Isten 
Őszönt fölségének imádására hinak. 
Están sógor huzza. Están sógor kezé
ben a harang a szövetekhez szól. 
Mind ott lögyünk, a hova a harang 
szózatja hívogat. Igaz-e Márton 
koma ?

— Igaz a! mondja Márton. Kiveszi 
a pipát a szájából és tisztességen kö
pik, mivel annyiba hagyja a dohány
zást és többekkel együtt a templom 
felé lépeget. Kurátor uram tovább 
folytatja a szót:

— Csak most érözzük igazán atya
fiak, hogy a harangunk Istenhöz ve-

hatalmaknál erélyesen tiltakozni fog. 
Valószínű azonban, hogy a tiltakozás
sal nem fog  megelégedni, hanem a

versaillesi szerződés alapján teljesíten
dő minden további fizetést be fog
szüntetni.
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Összetűzés a szocialistákká! a magyar
nemzetgyűlésen

Bethlen a magyar-osztrák tárgyalásokról — Kizárták a konflik
tusokat — A békét szolgálja a megegyezés — Tiltakozás a háborús 

célok ellen - Daruváry veszi át a külügyminisztersége'
•

— Az Ellenzék budapesti távirata —
A magyar belpolilikába az uj év

semmi különösebb változást nem ho
zott. Beavatott kormánypárti körökben 
azt mondják, hogy semmi különösebb 
változás a politikai világban nem vár
ható. Az egységespárt “jobboldali in
ti anzigens csoportja se gondol most
semmiféle külön akcióra, s a pártban 
imyaiatkíilönbségekre való tekintettel
meg vannak győződve róla, hogy a 
jelenlegi körülmények között

gróf Bethlen István minden te
kintetben ura a helyzetnek.

Egy komoly kísérlet történt mindössze
legutóbbi időben a kormányzati p la t
form megváltoztatására: mérsékelt ke
reszténypárti részről, gróf Zichy János 
frogramnijával a zászlaján, azonban 
ez is kénytelen volt -  a kulisszák
mögötti rövid próbálkozások után -
belátni, hogy

ez idő szerint teljesen hiába
való volna minden olyan akció, 
amely az erőviszonyok megbil 
rentését és a pártkeretek más 
irányba való eltolását lüzné ki

céljául.
Kielégítőnek tartják kormánypárti kö

rökben a parlamenti helyzetet is.
A karácsonyi szünet után újból ösz- 

szeült nemzetgyűlés keddi ülésén foly
tatták az indemnitási javaslat feletti 
vitát. Az ülésen zajos jelenetek játszód
tak le az egyik szocialista képviselő 
beszéde folyamán.

Az első szónok Szabó Dezső egy- 
ségespárfi képviselő, aki beszéde so
rán fői említette a nagybirtokosok szűk
markúságát és a*földreform végrehaj
tásánál á hatóságok részéről tapasz
talt mulasztásokat. Sok uradalomban 
— mondotta — lehetetlenül alacsony 
napszám mellett dolgoztatnak, igy á 
Hunyadi gróf birtokain a napszám 30
és 40 korona között váltakozik.

A szónok beszéde közben nagy zaj 
támad a baloldalon, majd midőn 
Várnay Dániel szociáldemokrata kép
viselő beszélni kezd, viharos jelenetek 
játszódtak le. — A rendtörvény — 
mondotta Várnay — a lecsatolt 'terü
letek magyarságánál is ellenszenvet 
váltott ki. így a csehszlovák parla
mentben Orosz Géza magyar szocia- * I

zéröl, a kitől sokan eltávoztak. Azér 
járt itt nyavaja, jégeső. De térjetek 
meg, hogy üdvözüljeíök. Az. áldott ég 
megbocsát a megtérő bűnösnek. Nem 
kerti! már Karacs, Sodorna és Gomora 
sorára.. Haj _ be szépön szólnak! 
Duzzad Dt .n,  sógor!

Az asszonyok is már mondogatják, 
hogy bizony igaza van kurátor uram
nak. Szöbben szólnak a harangok, a 
hogy Józan Estók húzza. Még buzgó- 
ság szálija meg az embört, amikor 
hallja. Egyik ember a másiktól szé
gyene volna, hogy visszahúzódjék a 
templomtól. Meg aztán szó, ami szó, 
a harangok is ösztönözték a híveket, 
akik nagy csoportokban indultak az 
Ur házába.

Ekkor érkezett a vasúti bakterház 
felől egy kocsi. Hersch Ármin biztosí
tási ügynök ült benne. Leszállt és 
szóba állott kurátor urammal:

— Itt leszek a fogadóba. Meg kell
újítanunk a biztosítási szerződéseket.
I — Nem állunk bé többet — mon
dotta a kurátor. Azután csak gon
dolta, hogy „úgyse igön fizetgettök“. 
Végre megint hangosan mondta: —
Biztosítva vagyunk!

Ármány ur kíváncsian kérdezte:
— Ugyan hol ?
A kurátor az égre mutatott: Ott I 

Adjon Isten !
Están sógot bekonditotta a haran

gokat és kurátor uiam nagy sokaság 
élén. gangosán lépegetett az Isten 
háza felé.

lista képviselő kijelentette, hogy a 
rendtörvény javaslata következtében 
a magyar kisebbségi jogok megvédése 
lényegesen nehezebbé vált Földes Jó- 
zse! komáromi képviselő ez ügyben 
hasonlóan vélekedik. Azután részlete
ket olvas fel a Temesvári Hírlap de
cember 14-iki számának vezércikkéből, 
amely éles hangon bírálja a magyar- 
országi keresztény sajtó egy részét, 
amely a lap szerint a reakció szolgála
tában áll. A főtiszteiendő jezsuita páter 
szerkesztésében megjelenő esfilap a 
nemzetgyűlés szocialista képviselőit vö
rös betyároknak és szervezett betörők
nek nevezi.

A ház baloldalán izgatott közbeszó- 
lásokka! szakították félbe a szónok be
szédét.

Szomjas Gusztáv : Lehetetlen ezt el
tűrni ! Á reverendát gyaiázza.

Huszár Károly elnök-félbeszakítja a 
szónokot és figyelmezteti, hogj olyan 
valakit, aki nincs jelen a házban és 
igy magát kellően nem védelmezheti, 
ne támadjon.

Hetei Imre: A szociáldemokrata mun
kásság nem felel a rombolással támadó 
lapoknak, de nem tűri, ha a szocialista 
képviselőket lehetetlen kifejezésekkel 
illetik.

Propper Sándor (közbekiált): Egy 
parlamenti bizottság állapítsa meg, 
hogy mi történt Orgoványon és Sió
fokon.

Propper e kijelentésére óriási zaj 
támadt. A jobb oldalon viharos kiáltá
sok röpködnek a szociáldemokraták, 
felé.

Zsirkay János: Olvassák el a már
ványtáblát a Lánchídon ! Ott emlékez
tetjük önöket a proletárdiktatúrára és 
köztük a Hollánokra, akiket innen ve
tettek a Dunába.

Haller József keresztény ellenzéki 
képviselő az indeninitás vitájánál fel
szólalva kijelenti, hogy az ország csak 
az erők egységesítésével menthető 
meg. A rendtörvényt teljesen felesle
gesnek tartja.

Azok a hűek, amelyeket a kormány
ban bekövetkező változásokról*legutóbb • 
forgalomba hoztak, nem felelnek, meg
a tényeknek. Mindössze annyi igaz, 
hogy a külügyminiszteri, illetve az 
igazságügyi tárca végleges betöltése, 
továbbá a párisi uj követ kiküldése 
vált aktuálissá.

Mindinkább erősebben tartja magát 
az a hir, hogy

Daruváry Géza megválik az
igazságügyi tárcától és végle
gesen vállalja a külügyminisz- 

terséget
és igy az igazságügyi tárca "kerül be
töltésre. Fenntartással közöljük azt az
értesülésünket, hogy az igazságügyi 
tárca betöltése során legújabban kom
binációba került Váry Albert korona
ügyész helyettes neve is

A párisi követséget, melvre hosszú 
időn át emlegették Bánffy Miklós gróf 
volt külügyminisztert, információnk 
szerint nem vele töltik be. Legújabb 
hir szerint az uj párisi követ Csáky
Imre gróf volt külügyminiszter lesz, 
akinek kinevezése nemsokára meg is
történik.

Gróf Bethlen István miniszterelnök 
magához kérette a sajtó képviselőit, 
akiket

az osztrák-m agyar tárgyalá
sokról

a következőkben tájékoztatott:
— A trianoni szerződés Ausztria és 

Magyarország között területi, pénz
ügyi és gazdasági téren ellentéteket 
támasztott. Ezek kiküszöbölésére az 
első lépést a velencei egyezménnyel 
tettük meg, amely szerint a területi 
kérdések rendezése és ezekkel össze
függő pénzügyi kérdések választott- j 
bírósági döntés alá kerülnek. Szüksé- j 

i gét éreztük annak, hogy az első lé- í

pésKor lehetőség szerint a differenciá
lis kérdéseket öleljük föl és jövőben a 
díflerenciákat megszüntető megegye
zésekei létesítsünk vagy előre gon
doskodjunk olyan eszközökről, amely 
a differenciák békés elintézését teszi 
lehetővé A választott bírósági meg
egyezés

lehetetlenné teszi, hogy a ne
hézségek konfliktusokká mér

gesedjenek el,
meri biztosilékképen van egy tórum, 
amely a nehéz kérdéseket elintézi és 
békésen letárgyalta A megegyezés 
előfeltéíeleképen a külpolitika vonalait 
is meg kell beszélni, mert csekély ér
téke lehetne a választott bírósági szer
ződés ^ütésének egy oly állammal, 
amellyel előreláthatólag a külpolitikai 
felfogásokban fennálló ellentétek kon
fliktusokra vezethetnek. Miután meg
állapítottuk, hogy ily ellentétek nem 
valószinüek, a szerződésbe aggály nél
kül belementünk. Az osztrák kormány 
nagy súlyt helyez a kereskedelem po
litikai megbeszélésekre, mivel kívána
tos, hogy a Közép-Európában mutat
kozó elzárkózás politikáját a kereske
delemben szabadabb mozgás ^váltsa 
fel. Megkíséreljük az elzárkózás poli
tikája ellen együttesen felvenni a 
harcot, de csak olyan mértékben, 
amilyen mértékben ehhez a többi 
állam is hozzájárul.

Ennek a politikának jelszava 
a béke és ezt nyomatékosan 
hangsúlyozom, m ert lesznek 
akik messzebbmenő célokat, 
esetleg háborús célokat is bele 
akarnak majd magyarázni ebbe 

a szerződésbe.
Mindkét ország részéről a leghatáro- 
zotttabban olyan politikára törekszünk, 
amely a béke megerősítését- szolgálja.

A magyarországi Újságírók Egye
sülete nemrégen állást foglalt a rend
javaslattal szemben. A keresztény bu
dapesti és vidéki lapok most tiltakoz
nak, hogy az egyesület nevükben bár-' 
milyen kérdésben állást foglaljon, an
nál is inkább, mert az egyesület fel
írásával ellátott, de aláirás nélküli cik
kek özönével árasztják el Budapestről 
a vidéki szerkesztőségeket, hogy ezek
a közönséget a rendjavaslat 
áliásioglalásra igyekezzenek befolyá
solni.

Az Újságírók Egyesülete ma ebben 
az ügyben rendkívüli ülést tart, amely
ben az elnök felhatalmazást fog kérni, 
hogy ismeretlen tettesek ellen felje
lentést tehessen, mivel az Újságírók 
Egyesülete a rendtörvény ellen sem
minemű propagandát nem fejtett ki. 
Pakots József ez ügyben holnap a ház 
ülésén interpellálni is fog s fel fogja 
hívni a belügyminisztert arra, hogy a 
tetteseket kinyomozza.

IzgüSom a riatíárentíalet miatt a határ
menti varasokban

Szatmáron is kiadták a rendeletet. — Csak a polgárság nyugalmát 
akarják biztosítani — Magyarországgal szemben nem élesedett ki

a helyzet. — A hatóságok megnyugtatják a lakosságot
. — Az Ellenzék szatmári tudósítójától —

Nagyvárad és Mármarossziget után 
most Szatmáron is kiadták a riadó
rendeletet. A lakosság eleinte nagy 
izgalommal fogadta a rendeletnek a 
hirdetőoszlopokon való megjelenését. 
Amikor azonban az illetékes hatósá
gok megnyugtató nyilatkozatai tudo
mására jutottak, az izgalom jó rész
ben lecsillapult. A rendelet szó sze
rinti szövege a következő:
2166—1923. szám.

Rendelet
Alulírottak, tekintettel a felsőbb ren
déletekre és a hadügyi törvény ren
delkezéseire, a közrend és közbizton

ság megóvása érdekében 
elrendeljük:

1. A lakosoknak a városbani közle
kedése éjjeli 12 óra után szigorúan 
tilos.

2. Az összes nyilvános helyiségek 
éjjeli 12 órakor bezárandók.

3. Az összes lakosok köteleztetnek,
hogy állandóan hordják magukkal sze
mélyazonossági igazolványaikat azért, 
hogy felszólítás esetén igazolhassák 
magukat.

4. Fegyvertási engedélyek érvénye 
további rendelkezésig megsemmisiítetik.

5. A Satu-Maré városban lakó fegy
verbirtokosok kötelesek fegyverüket 
átadni a saíumarei csendörszázadhoz, 
a nagy- és kisközségek lakosai pedig 
ideiglenesen nyugta ellenében az ille
tékes csendőrszakasz, vagy örsparancs- 
nokságnak tartoznak beszolgáltatni 
fegyverüket. A beszolgáltatásnak ezen 
rendelet kifüggesztésétől számított 24
óra alatt kell megtörténni.

6. Minden néven nevezendő össze
jövetel tilos a helyőrség engedélye és 
a prefektura értesítése nélkül.

7. A csapatnak adott riadó esetén 
a közlekedés az utcákon úgy éjjel, 
mint nappal szigorúan tiltva van, ki
véve azoknak, akiknek a riadóval kap
csolatban behivó-parancsuk van. A 
riadó trombitaszóval fog történni a 
Deák-téren, István-téren és tűzoltó- 
őrtoronyban.

A riadó felhangzásának pillanatában
az összes üzletek és nyilvános helyi
ségek bezárandók, a lakosság pedig 
köteles lakásába visszavonulni.

Ha a riadó éjjel történik, az összes 
ablakok kivilágitandók.

8. Szigorúan megtiitafik az automo
bilok közlekedése a vármegyében a 
katonai parancsnokságok különleges 
engedélye nélkül.

Mihelyt a riadó felhangzik, az ösz- 
szes személy és teherszállító automo
bilok a soffőrökkel és a szükséges 
felszerelési anyagokkal a 87. gyalog
ezred kaszárnyájához küldendők a 
tulajdonosok által, kivéve a Careii- 
Mari-beliék, melyek a 88. gyalogez
rednél állitandók elő.

Akik a jelen rendeletben foglalt ren
delkezések ellen vétenek, eizáratnak 
és a VI. hadtest hadbírósága elé állít
tatnak elitélés végett.

Jelen rendelet 1923. január 7-én 
lép életbe.

Satu-Maré, 1923. január 5. 
Solomon m. p. Goma D. Pál m. p.

ezredes, közig, vezérfel-
helyőrség- ügyelő, Szatmárvár-
parancsnok. megye és Satu-Maré

város prefektusa. 
Solomon ezredes, a helyőrség pa

rancsnoka és Goma B. Pál közigaz
gatási vezérfelügyelő, a város és a 
vármegye delegált prefektusa, akik a 
riadó rendeletet kiadták, erre vonat
kozólag a következőleg nyilatkoztak:

— Nincsen szó a román és ma
gyar kormányok, illetve a két 
ország közötti helyzet kiélese

déséről.
Ha szó van is esetleges felelőtlen elemek
rendzavaró szándékáról, ez a megteli 
intézkedések után egyáltalában nem 
tekinthető komolynak. Ezek a kivéte
les intézkedések tehát, amelyek 

felsőbb utasításra történtek, ne 
nyugtalanítsanak senkit, 

mert azok az esetleges rendzavarások 
gyors és hathatós leszerelését céloz 
zák és a polgárság teljes nyugalmi, 
érdekében történtek.

— Nincs semmi ok a nyugtalan
ságra, a polgárság békés érdekét nem 
engedjük megzavarni, de viszont i 
rendelet komolysága parancsoló^ 
megköveteli, hogy a város mindet 
egyes polgára szigorúan alkalmazkod
jék annak intézkedéseihez.

Goma vezérfelügyelő kijelentette 
hogy a polgárok nemzetiségre vall 
tekintet nélkül egyenlő és igazságo:
elbánásban fognak részesülni. Arrs
kéri tehát a város közönségét, hog\ 
őrizze meg nyugalmát és igyekezzél 
mindenben a hatósági intézkedésekbe; 
alkalmazkodni és akkor a rend é: 
nyugalom zavartalansága biztositv; 
lesz.

Ellenzék, 1923. január 11. 2-3. o.




