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A nyugatmagyarországi 
kérdés. 

—A magyar külügy miniszter nyilatkozata. — 

Bécs, január 1. (M. T. I.) A Neue Freie 
Presse újévi száma gróf Somsich József kül-
ügyminiszternek a budapesti képviselőjével 
folytatott beszélgetését közli. Arra a kérdésre, 
hogy milyen álláspontot foglal el Magyaror-
szág a nyugatmagyarországi kérdésben, ezt 
felelte a miniszter: 

— A nyugatmagyarországi kérdésben hivatalos 
állásfoglalásunk nincs, miután az antant ide-
vonatkozó lépéseirőt csak ujságközleményekböl 
van tudomásunk és igy azokkal hivatalosan 
nem foglalkozhatunk. Nagy hibának tartanám 
azonban, ha Ausztriának Magyarországhoz való 
viszonyát ezzel a kérdéssel tartósan meg-
aa várnánk. 

— Hogyan itéli meg Magyarország azokat az 
áramlatokat, amelyek politikai és stratégiai 
korridort akarnak teremteni a Cseh és délszláv 
állam között ? 

— Akarom hinni, hogy ez a terv nem ko-
moly, hiszen az antant egy részének, igy pl. 
Olaszországnak is aligha felelhetne meg ez a 
terv. Egy cseh-jagoszláv korridor utat nyitna 
az északi szlávtömegeknek az Adriáhez. 

— Mi igaz azokból a híresztelésekből, hogy 
Magyarország hajlandó lenne a Nyugatmagyar-
országból való lemondás ellenében az osztrák 
köztársaságnak gazdasági előnyöket biztosítani 
hosszú lejáratú gazdasági egyesülés alak-
jában? 

— Ismetlem, hogy a nyugatmagyarországi 
kérdéssel mi hivatalosan sohasem foglalkoztunk. 
Ha a nyugatmagyarországi kérdés tárgyalása 
alkalmával Aasztria részéről előzékenységet 
tapasztalunk, ugy azt hasonló módon viszo-
nozni mindenkor hajlandók leszünk. 

Milyen viszonyban van Magyarország Olasz-
országgal ? 

— Magyarországnak JOlaszországgal semmi 
érdekellentétje nincs, ami az egyre barátságo-
sabbá váló összeköttetésben is kifejezésre jut. 

Hogyan alakul a jövőben Magyarországnak 
Ausztriához való viszonya? Van-e kilátás arra, 
hogy a kéi ország között szabad kereskedelmi 
forgalom fog kifejlődni? 

— Ausztriához való jövendő viszonyunk tel-
jesen attól függ, hogy az osztrák kormány mi-
lyen mértékben lesz hajlandó barátságos szán-
dékainkat viszonozni. A szenvedő bécsi nép 
sorsa semmi esetre sem hagy bennünket hi-
degen. Amíg kiheverjük a román rekvirálásokat, 
megtaláljuk a módot arra, hogy mi is tevéke-
nyen közreműködjünk a bécsi nép ellátásában. 

Végül azt kérdezte az újságíró, hogyan áll a 
Karlsteinban internált magyar komunisták ki-
adásának az ügye? 

— A Karlsteinban internált komunisták ki-
adatásához feltétlenül ragaszkodunk, miután 
nem politikai bűntettesek, hanem közönséges 
gonosztevőkről van szó, akik gyilkosság, rab-
lás, lopás és más súlyos büntettek miatt van-
nak^zár alatt. Ettől álláspontunk el nem térhet 
és hiszem, hogy az osztrák kormány miheiyt a 
tényállást kellőképen ..íegismerte, magáévá teszi 
álláspontunkat. 

M a d a m e D u b a r r y a s z e z o n leg-

kimagaslóbb irodalmi e s t t m r n y e. 
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Herczeg Géza gyilkosai 
Budapest, január 2. (M. T. J.) Herczeg Géza 

meggyilkolása ügyében ma reggel folytatták a 
főtárgyalást. A törvényszék elrendelte a kommu-
nista statáriálís rendelet felolvasását és a ren-
delet kibocsátása tekintetében Haubrich tanu-
kénti kihallgatását. Haubrich elmondta, hogy 
mint szocialista munkás hogyan került a 
kommunista népbiztosok társaságába. Elmondta, 
hogy a Pogány-féle afférig, amikor a vöröi-
katonák Pogányt ki akarták végezni, nem volt 
kormányzó-tanácsülésen csak egyetlen egyszer, 
január 12-ikén lett katonai tcjhatalmu parancs-
nok. Elismeri, hogy a statáriálís rendeletet ki-
bocsájtotta, de ezzel csak a biztosan előre-
látható vérfürdőt akarta megakadályozni, ame-
lyet Kun Béla és a zsidó népbiztosok akkori 
viselkedése maga után vont volna. 

— Elnök: Olyan erőszakos ember volt 
Kun Béla? 

— Haubrich: Nagyon csúnya dolgok fognak 
arról kiderülni és ha majd a népbiztosok 
ügyeit fogják tárgyalni, sokat fogok arról be-
szélni. Kun Béla roppant erőszakos volt és 
azt mondotta, hogy ö majd ugy fog csinálni, 
ahogyan Oroszországban csináltak. 

— Herczeg Géza kivégzésének főoka az volt, 
hogy Kun Béla dühös volt, hogy visszafizeti 
az antiszemita csirkefogóknak azokat a tünte-
téseket, amiket a templomban csináltak. 

jancsó Ferenc semmiről sem tud. Hajdú Pál 
kihallgatása után Herczeg Géza özvegyét hall-
gatták ki. Ezután a főállamügyész megkezdte 
a vádbeszédét, amely folyik. 

Óráját és ékszereit 
lavittassii elsőrangú óra- és ékszer-
üzletemben. Szolid órakl ó r á k b a n 
és ékszerekben nagy raktár. 154 

FIS CHER K. i0RZmóELLKEAAÉHAí 

Kószó Istvánt jelölték 
a harmadik kerületben. 

(Saját tudósítónktól.) Dr. Kószó István, az 
Egyesült Kisgazda- és Földmüvespárt Szeged 
harmadikkerületi nemzetgyűlési képviselőjelöltje 
vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta meg 
programbeszédét Alsótanyán. A népgyűlésen 
dr. Vasek Ernő főispán-kormánybiztos is meg-
jelent 

Dobó István, az alsótanyai kisgazdapárt el-
nöki megnyitója után dr. Vasek Ernő főispán 
rövid beszédben a nemzeti egység fontosságát 
hangsúlyozta. 

Vajas József, az alsóvárosi kisgazdapárt el-
nöke ismertette a párt programját. Az IgyesüK 
Kisgazda- és Földmüvespártot a volt függet-
lenségi és 48-as párt folytatásának mondotta. 
Indítványára megalakult az alsótanyai Egyesült 
Kisgazda- éa Földmüvespárt, amely szorosan 
együtt fog működni a szegedi kisgazda-alakula-
tokkal. Majd a párt hivatalos jelöltjéül dr. 
Kószó Istvánt ajánlotta és felkérte programjá-
nak kifejtésére. 

Dr. Kószó István azzal kezdte beszédét, hogy 
magáévá teszi azt a programot, amelyet Vajas 
József ismertetett a jelöltséget azonban csak 
ugy vállalja, ha a polgárság is magáévá teszi 
az általa vallott és hirdetett eszméket. Főtörek-
vését képezi, hogy Magyarország keresztény és 
nemzeti alapon való újjáépítésében közremű-
ködjék és ehhez a munkához kéri a polgárság 
és az egész lakosság támogatását. Nagy ígé-
reteket tenni most nem lehet. Uj Magyar-
országot, uj vérszerződést kell készíteni. ízen 
az alapon lehetséges lesz majd a további 
építkezés. 

— Mindent elvesztettűnkf, — mondotta — a 
vérrel és könnyel áztatott földünknek csak egy 
része maradt meg. Ennek a földnek termelő-
képességéből kell megalkotni összes gazdasági 
erőinket, a legnagyobb feladat tehát a föld-
mívesekre és a gazdálkodókra vár. Földmivelés, 
ipar és kereskedelem testvérek és csak intriku-
sok állították ezeket egymással szembe, hogy 
kcrülöuton maguknak anyagi előnyöket bizto-
sítsanak. Merkantilista és agrárius testvérek 
minden tekintetben, mert az egészséges ős-
termelés, a becsületes kereskedelem és ipar 
együttesen lesznek csak képesek megmenteni 
azt, ami még menthető és megszerezni az 
elsőrendű szükségleti tárgyakat. 

— Az állam kötetes lesz a többtermeléit 
gyámolító erejével lehetővé tenni, a földmive-
lés érdekeit elsősorban elősegíteni, megszűnj 
tetni a szeszfőző-szövetkezeteket és helyre! 
állítani a régi kísüst-rendszert, amikor majd 
a khg.izda minden terményét értékesíteni és 
kitermelni tudja s ezáltal saját és az állam 
anyagi erejét elősegíteni képes. Temérdek tör-
köly, cefre és egyéb kifőzésre alkalmas ter- • 
mény pusztult el, mert a szövetkezeti szesz-
főzdék lehetetlenné tették ennek kitermelését. 
A nagy távolságban levő központi kilőzőte-
lepre pedig a gazdák képtelenek az anyagot 
elszállítani a megfogyott vonóerő és a végte-
lenül megrongált közutak miatt. Bnnek a tör-" 
vénynek hatályon kívül helyezése az állam 
eltő felada. 

— Egészséges birtokreformot sürget, a kö-
tött birtokok felszabadítását és célszerű meg-
osztását, a jószágtenyésztés előmozditá It, a 
zilált és különösen a lebélyegzés folytán elő-
állott pénzviszonyok rendezísét A rekviráiások 
éa maximálások megszüntetéséi és a szabad 
forgalom helyreállítása égető szükséget képez. 

A hallgatóság lelkes éljenzéssel fogadta • 
program beszédet. 

Többen fölszólaltak még a gyűlésen, ame-
lyet Dobó István zárt be. 

VENUS ILLATSZERTÁR 
SZEGED, KELEMEN-UTCA 7. SZÁM. 


