
Horthy a francia sajtóban. 

Genf, március 5. (M. T. I.) A francia sajtó 
egyhangúlag megállapítja, hogy Horthy Miklós 
kormányzóvá választását az egész országban 
legnagyobb jelkesedéssel fogadták. Több lap 
kOzli a kormányzó arcképét. 

A Legfőbb Tanács Rómában. 

Paris, március 5. (M. T. L) A szövetségesek 
Legfőbb Tanácsa, amely február 12 óta Lon- j 
donban tanácskozott, tegnap este tartotta | 
Londonban utolsó ülését és elhatározta, hogy 
csQtörtökön Rómába utazik, ahol a további 
tanácskozásokat tartják. A londoni konferencia 
a Külügyminiszterek Értekezlete elnevezés 
alatt továbbra is Londonban ülésezik és fog-
lalkozik a török békeszerződéssel. 

Japán nem kivánja 

a császár kiszolgáltatását. 

Amsterdam, március 5. (M. T. I.) A japán 
sajtó a volt német császár kiszolgáltatása 
kérdésében Németalföld álláspontjára helyez-
kedik.- $ 

" Asquith Ünneplése. 

Neuilly, március 5. (M. T. I. szikratávirata.) 
A Petit Journal londoni levelezője jelenti, hogy 
a londoni szabadelvű társaságok nagy tünte-
tési rendeztek Asquith mellett azon a napon, 
amelyen először foglalta el helyét a képviselő-
házban. A parlament előtt közel százezer ember 
gyűlt össze Asquith ünneplésére. Este vacsora 
volt Asquith tiszteletére, amelyen- számos fel-
köszöntő hangzott el a liberális politika sikerére. 

Miniszterek 
a kormányzónál. 

— Három kihallgatás. — 

Budapest, március 5. Csütörtök délután fo-
gadta kihallgatáson 'Horthy Miklós kormányzó 
a kisgazdapárt részéről báró Korányi Frigyes 
pénzügyminisztert, nagyatádi Szabó István és 
sokorópátRai Szabó István minisztereket. ^ 

Bíró Korányi Frigyes kihallgatásáról ezeket 
mondotta: / 

— Elsősorban a pénzügyi helyzetről tájékoz-
tattam kihallgatásom alkalmával a kormányzót. 
Nagy súlyt helyez a kormányzó arra, hogy a 
parlamenti válság megoldását a legalkot-
mányosabb uton lehessen megvalósítani. Néze-
tem szerint a miniszterelnök designálása ni?r 
a jövő héten megtörténik és a kormányzópárt 
létrejötte után a megoldásra váró alapvető tör-
vényeket sürgősen letárgyalhatjuk. Hogy a kor-
mányzó kit fog ctesignálni, erre nézve nem 
nyilatkozhatom, mert a pártok teljesen szabad-
kezet adtak e tekintetben a kormányzónak. 

Nagyatádi Szabó István a kormányzóval való 
tárgyalásáról ezeket mondotta: ' 

— Általános politikai kérdésekről, a közélel-
mezés kérdéséről és a politikai válság megol-
dásáról tárgyaltunk és a kormányzó az ország 
érdekében nagyon megnyugtató nyilatkozatokat 
tett. A kormányalakításra nézve kialakult az a 
vélemény, hogy a kormányzó a két nagy párt 
tagjai közül fog designálni miniszterelnököt, 
előbb azonban ínég folytatódnak az informatív 
jellegű tárgyalások, amelyeken nemcsak 9 kor-
mányalakításról, hanem a tárgyalás alá kerülő 
törvényjavaslatokról is szó lesz. Az egyes szak-
miniszteri tárcáknál nincs kizárva az sem, hogy 
olyanok is kapnak megbízatást, akik nem tar-
toznak a kormányzópárthoz. A koncentráció 
megalkotásáról is tárgyáltunk, pozitív ered-
ményekről azonban még korai beszélni. A 
koncentráció megalakítása csak az uj minisz-
terelnök designálása ulán léphet előtérbe. 

Sokorópátkai Szabó István a kormányzónál 
történt kihallgatásáról e/eket mondotta ; 

— Annyit megemlítettem a kormányzónak, 
hogy szívesen Iátok a kibontakozás terén egy 
olyan pártafakulást, amely a mi pártunknak 

DELMAQYARORSZAO 

adna többséget. Az uj párt gerinces földmives 
párt lenne és ez nem volna osztályuralom, 
mert a magyar nemzet többségét is ez a részek 
teszik. Beszéltem a kormányzóval a földbirtok-
reformról, a numerus claususról, az ipartörvény 
revíziójáról és a megoldásra váró alaptörvények-
ről. Az uj kormányt a paritás elvének alapján 
kell megoldani, azaz, ha az egyik pártból 
designá! a kormányzó miniszterelnököt, a másik 
párt kapná a belügyminiszteri tárcát és a többi 
tárcáknál, ahol a miniszter kisgazda, ott az 
államtitkár a keresztény nemzeti egyesülés 
pártjából lesz és viszont. 

i / j paprikarendelet készül. 
Értekezlet a földmivelésl minisztériumban. 

Tonelli javaslata. 

(Saját tudósítónktól.) Ismeretes, hogy Szege-
den nagy ellenzést keltett, hegv a kormány 
elrendelte a paprika rekvirálását s magának 
tartotta fönn a paprikakivitei jogát. Nem hasz-
nált semmi tiltakozó-gyűlés, sem a főispán és 
a polgármester ismételt közbenjárása a föld-
mivelési miniszternél. De az érdekeltség nem 
nyugodott meg s most végre elérte azt, hogy 
leghivatottabb szószólóit meghallgatta a minisz-
ter. Ezt már eredménynek lehet tartani. Sajnos, 
igen sokszor történt meg a mullban-s történik 
meg a jelenben is, ,hogy vidéki városok ügyei-
ről, a városok meghallgatása nélkül intézked-
nek. Ezért születnek olyan rendeletek, amelye-
ket elméletben nagyon logikusan, nagyon tetsze-
tősen okolnak meg, de amelyek agyakorlatban 
sokszor helytelenek, sőt károsak. 

Rubinek Gyula földmivelési miniszter most 
meghallgatta egy értekezleten a paprika-kérdés 
szegedi szakértőit s intézkedik, hogy uj rende-
let bocsáttassák ki, amely .remélhetőleg jóvá-
teszi a sérelmesnek tartott mostani rendelet 
hibáit, anélkül, hogy ebből — a termelők, a 
feldolgozók és kereskedők jogos érdekének szem 
előtt tartásával — kára származnék a fogyasz-
tóknak s az prszágos financiális érdeknek. Erről 
a Magyar Híradó a következőket jelenti: 

A sajtóban sok port felvert paprikaügy tár-
gyában Rubinek Gyula földmivelésügyi minisz-
ter .elnöklésével értekezlet volt a földmivelésügyi 
minisztériumban, amelyen Pálfy Dániel nemzet-
gyűlési képviselő, Tonelli Sándor \szegedi ke-
reskedelmi és iparkamarai titkár és dr. Gerle 
Imre terjesztették elő az érdekeltségnek a gyógy-
növény- és paprikakirendeltség, különösen pedig 
tf&sű'Ernő igazgató elleni panaszait és ki-
fogásait. . 

A szegedi érdekeltség megbízásából Tonelli 
Sájtdor javaslatot terjesztett elő a paprikak.érdés 
uj szabályozásáról, amelynek lényeges pontja, 
hogy a paprika csak előzetes vegyvizsgálat 
után, hatósági zárójeggyel hozható forgalomba, 
ennek ellenében pedig a belföldi forgalom sza-
bad, a külföldi kivitel pedig egyező feltételéit 
mellett, egy előzetesen lefizetendő kilogramon-
kénti jutalom ellenében, mindenkinek meg van 
engedve. 

Dubravszky Róbert államtitkár azokat a 
szempontokat ismertette, amelyek a minisz-
tériumot a mai rendelet kibocsátására indították 
és kijelentette, hogy a kormányt csak a terme-
lők érdekeinek megvé It ezette. 

Rózsa Ernő igazgató a felhozott vádakat 
igyekezett cáfolni és a Kirendeltség fente 4,:a 
mellett érvelt. 

Az elnöklő földmivelésügyi miniszter kijelen-
tette, hogy az» értekezlet résztvevői által felho-
zott súlyos természetű vádakat, melyekről neki 
nem volt tudomása, megvizsgáltatja és egyben 
intézkedik, hogy a paprikaügyben uj rendelet 
bocsáttassék ki és a rendeletet kibocsátása előtt 
az érdekeltség képviselőivel megtárgyalja. 

Az érdekeltség képviselőivel való ezt a tár-
gyalást tartjuk mi már előre is eredménynek s 
azt óhajtjuk, hogy Szeged s általában a vidéki 
városok egyéb nagyobb ügyeiben is alapos helyi 
információk után tegye meg intézkedéseit a 
kormóny. 

1930 március i 

Huszár miniszterelnök 

a kormány jövő feladatairól 
Bécs, március 5. A Mae var Távirati Iroda 

jelenti: A Neues Wiener Journal hosszabb 
beszédet is közöl, amelyet a lapnak Buda 
pestre küldött külön tudósitóia folvtatoh 
Huszár Károly miniszterelnökkel. A miniszter-
elnök a magyar kormány jövőbeli feladatairól 
ezeket mondott: 

— Az eddigi ideiglenes kormány a pártok 
koncentrációja és az államfő megválasztásáig 
vezesse az ügyeket. Ezt a feladatot most befe-
jezte. A kormányzó gondoskodni fog róla. 
hogy parlamentije kormány alakulion. E7 
valószínűen a" hát végén meg fog történni, 

Az uj miniszfcrelnökftt vagy a kereszténv 
nemzeti, vagy a kisgazdapárt tagjai sorából 
fogja kiszemelni. Az uj kormány feladata a 
békeszerződés aláírása és a földbirtokreform 
végrehajtása lesz. Az utóbbi dologban nem a 
hitbizományok felosztásáról van sró, hanem 
mindenütt akarunk segíteni a nép földéhségén, 
ahol olvan emberek vrnnak, akiknek a mező-
gazdaság ád exisztenciát. Nem akarjuk a nagy-
birtokokat minden válogatás nélkül felosztani, 
mert ez a termelés csökkentését idézné elő. 
Minden egyes esetben individuálisan járunk el, 
tapasztalás és nem szürke elméletek szerint 

A beszélgetés további során Somogyi Béla 
meggyilkolására tért át a miniszterelnök és ezt 
mondta: 

— Külföldön bolseviki újságok jelennek meg, 
amelyek az itteni szociáldemokrata vezéreket a 
proletárság nribékjeinek és árulóinak mondja, 
akiket e! kell tenni láb alól, mert a proletárság-
nak a polgári osztályokkal való egyetértését 
kívánják. Ezekben a lapokban olvastuk a 
következő sorokat: 

— Nem Horthy és Huszár a hóhérok, hanem 
a magyar kormány szociáldemokrata tagjai, 
akik megakadályozzák a proletárság zend ülését. 
Somogyi meggyilkolásának sajnálatos esetében 

1 pontos bizonyítékok vannak arra nézve, hogy 
nem csupán a terror követte el. Mindennap 
történnek olyan esetek, hogy meg akarják félem-
líteni a szociáldemokrata vezéreket, akik lehe-
tetlenné teszik a pártpolitikai ellentétek kiegyen-
lítését. A szociáldemokrata minisztereket, és 
államtitkárokat külföldről kényszeritették rá, 
hogy lemondjanak tárcáikról, noha az utolsó 
napig azt a meggyőződésüket fejezték ki a 
szociáldemokrata-pártban, hogy maguknak a, 
munkásoknak is érdeke a szociáldemokrata 
miniszterek és államtitkárok hivatalban mara-
dása, mig a bolsevikiek azt hirdették, hogy a 
burzsoák holttestéből hegyeket kell emelni és 
annyit kell megölni közülük, hogy annyi sem 
marad jón. amennyibM kormányt lehet alakítani 
Én mindig a Kibékülés hangján beszéltem. 
Nyugodtan kijei nthetem, hogy t»z én hangom 
volt az, amely mindenütt megnyugtatóan hatott. 
A bűnt nem lehet bűnnel jóvátenni, a bosszú-
állás nem keiesztényi cselekedet. 

Az ujságiró azután szóvátette Ausztriának 
Magyaroszághoz való viszonyát. Huszár mi-
niszterelnök erről a következőket mondotta: 

— Mi Renner programjának alapján állunk, 
amely szerint egyetlen népet sem lehet meg-
kérdezése nélkül más államnak átadni, önként, 
népszavazás nélkül egy talpalattnvi* sem enge-
dünk át hazánk földjéből. Ha v? amely terü-
leten a ser. leges ellenőrzéssel végrehajtott 
népszavazás ránk nézve kedvezőtlenül dönt, 
akkor nyugodtan fogadjuk el ezt az Ítéletet. 
Nyugatmagyarországon ira nem csupán német, 
hanem bolseviki és szociáldemokrata izgatás is 
folyik osztrák részről mi ellenünk, amit nem 
tűrhetünk. Nem tenném meg kötelességemet, 

Briliánsokat, 
használt ékszereket, 
vany és ezüst régiségeket igen M A G A S 
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