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Simonyi Semadam tárgyalásai a pártokkal
A dezignáit miniszterelnök egységes korm éuyzópártot akar. 
A kisgazdapárt,ragaszkodik a koalícióhoz — Rubinek kihali 
gatást kért — Haller és sokorópátkai Szabó tárgyalásai

Budapest, március 11. Dr. Simo
nyi Semadam Sándor dezignáit 
miniszterelnök ma megkezdte tár 
gyalásait a pártokkal, vállalkozása 
elé azonban súlyos akadályok gör
dülnek. Ennek az az oka, hogy

Simonyi Semadam az egy
séges kormányzópártpiatt- 
formján akarja a válságot 
megoldani. Ezzel szemben 
a kisgazdapárt ragaszko

dik a koalícióhoz.
A dezignáit miniszterelnök ma 

ieikereste Rubinek Gyulát, de tár
gyalásaik eredmény nélkül marad
tam, mert a kizgazdapárt minden 
fúziós tervet hatarozottan vissza
utasít.

Ilyenformán Simonyi Semadam 
számára a kormányalakításnak csak 
Két iehetősége maradt hátra. Vagy 
sikerül a keresztény nemzeti egye
sülés pártját rávennie a koalícióhoz 
való hozzájárulásra, vagy pedig 
tárgyalást kezd és az egyesülés 
pártjához való csatlakozásra bírja a 
kisgazdáért egyik-másik frakcióját. 
Ha Simonyi Semadámnak egyik 
megoldás sem sikerül, kénytelen 
lesz megbízását visszaadni a kor
mányzónak. Mint hírlik,

Rubinek a kormányzónál
Budapest, március 11. Rubinek 

Gyuia üöidmiveiésügy* miniszter, a 
kisgazdapárt vezére, holnap délben 
kihallgatáson jelenik meg a kor
mányzónál. Rubinek maga kért 
audenciát.

A kisgazdapárt értekezlete
Budapest, március 11. A kisgazda- 

párt ma értekezletet tartott, amelyen 
Rubinek Gyula beszámolt a dezignáit

miniszterelnökkel folytatott tárgyalá
sának eredménytelenségéről. A kis
gazdapárt vezére a két párt szoros 
együttműködése mellett van, de 
egybeolvadásról hallani sem akar. 
Rubinek holnap kész kibontakozási 
tervvel megy a kormányzóhoz, aki 
eiőtte Huszár miniszterelnököt fo
gadja.

Simonyi Semadam folytatja 
tárgyalásait

Budapest, március 11. Bár a de- 
zígnált miniszterelnök a kisgazdapárt 
vezérével folytatott tárgyalásai ered
mény nélkül maradtak, Simonyi 
SáAdor holnap folytatja tárgyalásait 
azon az alapon, ameiyen a kormány 
megalakítására vállalkozott.

Debreczen uira magyar késen
Deíireczen, március 11, A fővezérigt terve szerint ma délelőtt 11 

órakor megtörtént Debreczen városának ünnepies átvétele egy antant 
misszió jelenlétében. Az utcák lobogődiszben úsznak. Debreczennel, vala
mint Nyíregyházával a táviró és vasúti összeköttetés egyelőre igen nehéz.

Budapest, március 11. A M, T. I. jelenti: A^tnagyar hadsereg csa
patai 9 én Püspökladányba, 10 én Balmazújvárosba és Nyíregyházára, ma 
pedig Debreczenbe vonultak be. Püspökladány pályaudvarán a románok 
közvetlenül a kivonulásuk előtt tetemes károkat okoztak, amelyek értéke 
futólagos becsléssel 3 millióra tehető.

Kedvezőtlen hírek 
a magyar békejavaslatok sorsiról

Ml történt a külügyminiszterek londoni értekezletén ?
ebben az esetben Huszár 
Károly marad az egyetlen 
posszibills miniszterelnök, 
aki éppen ezért nem uta
síthatná többé vissza a 

kormányzó megb,zását.
Budapest, március 11. AM. T. I. 

jelenti : Dr. Simonyi Semadam 
Sándor dezignáit miniszterelnök 
este 6 órakor egy órás kihallgatá
son beszámolt a kormányzónak tár
gyalásai eredményéről. Simonyi 
Semadam Sándor holnap folytatja 
tárgyalásait.

Budapest, március 11. A M. T. I. 
jelenti : A keresztény nemzeti egye
sítés pártja ma este értekezletet 
tartott, amelyen a dezignáit minisz
ter inöknek mai tárgyalásairól szóló 
beszámolóját tudomásul vette.

Sokorópátkai és Haller tár
gyalásai

Budapest, március lf. (Politikai 
Tudósító,) Ma délelőtt sokorópátkai 
Szabó István és Haller István közt 
tárgyalás volt, amely alkalommal 
Ha.ier a keresztény nemzeti egye
sülés pártja részéről szorosabb szö
vetséget ajánlott fel a kisgazdapárt
nak. Megállapodás csak annyiban 
volt, hogy a két párt részéről egy- 
egy bizottság holnap tárgyalásra 
ül össze.

Neuüly, március 11. (Szikratávirat) 
Francia és angol lapok a külügy
miniszterek legutóbbi londoni tanács
kozásává! kapcsolatban a magyar 
ellenjavaslatok sorsáról, kedvezőtlen 
híreket közölnek. Értesüléseiket 
abban foglalják össze, hogy

a határok módosításáról 
szó sem volt.

Nitti távollétében Scialoje olasz kü
lügyminiszter a határok kérdésében 
halasztó indítványt tett, de elvetet
ték. A Le Temps úgy tudja, hogy

a vasúti kérdésekben is 
fenntartotta az értekezlet 

eredeti álláspontját.
A Le Temps szerint a katonai 

és területi feltételek csak ügyletiek 
volna módosíthatók, ha egyidejűleg 
a bolgár és osztrák szerződés meg
felelő rendelkezéseit is módosíta
nák. Ami a magyar békedelegáció
nak a népszavazásra vonatkozó 
követelését illeti,

a külügyminiszterek érte
kezlete a népszavazást 
szükségtelennek tartja és 
az a véleménye, hogy ez
zel csak a lakosságnak 
okoztak volna inkonveni- 

enciákat.
A Le Journal ezt Írja : Lehetséges, 

hogy a békekonferencia a romá
nokul bizonyos gazdasági termé

szetű kártalanítást kér a magya
rok számára. A lap reméli, hogy a 
románok készek lesznek bizonyos 
áldozatokra és teijesitik a magyar 
gazdasági követelések némelyikét, 
mint amilyen például a Magyar- 
országgal való forgalom szabadsága.

Hága március 11. A legfelsőbb 
tanács foglalkozott a magyar ellen- 
javaslatokkal. Angliával szemben 
Franciaország az, amely mereven 
ellenszegül minden engedékeny
ségnek mert nyilvánvalóan attól 
tart, hogy az esetleges módosítások 
precedensül szolgálhatnak a versa- 
iilesi szerződésre,

Berlin, március 11. Itteni antant- 
körök értesülése szerint

a magyar béke megkötése 
közvetlenül küszöbön áll.
A békekonferencia azért késett 

ily hosszú ideig a válassza!, mert az 
eredeti feltételeken lényeges módo
sításokat tett.

Genf, márc, 11. (Magyar Kurír.) 
Ama hírekkel szemben, mintha a 
békekonferencia válaszának késése 
kedvezőtlen volna a magyar köve
telések sorsára, egy Párisból Buda
pestre utazó antant diplomata a 
Magyar Kurír genfi tudósítójának 
egyebek közt a következőket mon
dotta :

— A magyar béke aláírására 
hamarosan nem lehet számítani,

mert a magyar békedelegáció 
ellenjavaslatainak tárgyalása még 
soká elhúzódik. Ez kétségtelenül 
annak a jele, hogy a békekon
ferencia, mielőtt kimondaná az 
utolsó szót, alaposan megakarja 
fontolni gróf Apponyi Albert 
összes előterjesztéseit.
Budapest, március 11. Az Adeverub 

irja: Ezen a héten megjelenik a 
miniszteri tanácsnak az a határozata, 
amely Erdély és a régi királyság 
között megszünteti a gazdasági ha
tárokat.

Elfogták
Návay Lajos egyik gyilkosát

Budapest, március 11. Ma egy 
detektív felismerte és - letartóztatta 
Andorka József 23 éves volt ter
roristát, aki mint a Lenin-fiuk 
egyike részt vett Návay Lajos vad- 
állatias meggyilkolásában.

Horthy szózata 
a francia sajtóban

Neuilíy, március 11. (Szikratáv
irat.) A Le Temps bő kivonatban 
közli Horthy Miklósnak, Magyar 
ország kormányzódnak a nemzet
hez intézett manifesztumát, amelyről 
egyébkent minden párisi lap meg
emlékezik hosszabb-rövidebb cikk 
keretében. írnak a párisi lapok a 
Népszavának azokról a cikkeiről is, 
amelyekben a szociáldemokratapárt 
felajánlja készségét az ország újjá
építésének munkájához.

A Nem, nem, soha! 
Svédországban

Budapest, március 11. A BAK. 
birkozócsapata holnap indul útnak 
Svédországba, bogy résztvegyen a 
malmöi nemzetközi birkozóverse- 
nyen. A benevezettek kék-fekete 
trikóján a mell-részen ott a magyar- 
címer, alatta pedig svéd nyelven 
hímezve: Nem, Nem, Soha!

Tőzsde.
Budapest, március 11. Az áru és 

érték tőzdén az irányzat szilárd 
volt.

Valuták : Napoleon 880, font 870, 
dollár 245, frank 1775, márka 370, 
lira 1350, rubel 350, lei 360, sokoí 
290, svájci frank 400, dinár 770, 
leva 355.

Értékek; Magyar Hitel 1705, 
Osztrák Hitel 885, Kereskedelmi
bank 6200, Magyarbank 3870, 
Leszámítoló 840, Agrár 1170, 
Fabank 1090, Forgaimi 705, Kon
kordia 1220, Gizella 1250, Borsodi 
Gőzmalom 2625. Beocsini 3650, 
Szászvári 2400, Dräsche 1750, Al 
talános Kőszénbánya 6600, Urikáni 
3320, Rima 2830, Schlick 725, Ad
ria 8400, Atlantica 440, Danica 
4150, Klotild 1925, Nasici 9000 
Olaj 2160.


