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Budapesten járt a király.
A forrongó politikai helyzet. — Politikusok és államférfiak nyilatkozatai.
BUDAPEST, márc. 31. A M. T.
I jelenti: Szombaton, e hó 26-án
éjjel fél 11 órakor IV. Károly király
váratlanul megjelent Szombathelyen
és a püspöki palotában szállott meg.
A lelkigyakorlatok végzése céljából Szombathelyen tartózkodó Vass
József közoktatásügyi miniszter gróf
Teleki Pál miniszterelnököt, aki családostól a vasvármegyei Iváncon
Sigray Antal ker. kormánybiztos birtokán töltötte az ünnepeket, a legsürgősebben Szombathelyre kérette.
A miniszterelnök a felszólítást éjfél
után 2 órakor kézhez véve gróf
Sigray kormánybiztossal együtt hajnalban Szombathelyre érkezett és
csupán ott szerzett tudomást a király
megérkezéséről.
A miniszterelnök és Vass miniszter reggel fél 7 órakor Budapestre indult, hogy a reggel 8 órakor elutazó királyt megelőzzék és a
kormányzónak a szükséges jelentéseket megtehessék. Qéphiba következtében azonban csak a király beérkezése után jöttek meg.
A király azonnal felkereste Horthy
Miklós kormányzót és hosszabb megbeszélést folytatott. A kormányzó az
ország érdekének feltárása mellett
rámutatott annak szükségességére,
hogy a király az országot mielőbb
hagyja el. A király a fővárosból

azonnal el is utazott anélkül, hogy
bárki mással érintkezett volna.
A kormányzó a király megjelenése által előidézett súlyos helyzet
megoldása céljából a kormány Budapesten időző tagjait, valamint /az
ünnepik alatt itt tartózkodó néhány
vezeti politikust tanácskozásra hivta
meg, akik a kormányzónak az ország
érdekében követett eljárást megnyugvással vették tudomásul.
A kormány Budapesten lévő tagjai a kormányzó elnöklete alatt ismételten megtartott tanácskozásokon
megáliapitották a teendő intézkedéseket, valamint lépések törtékek
aziránt is, hogy a királynak idegen
országok területén át való akadálytalan utazása lehetővé tétessék. Az
erre vonatkozó biztosítékokat a király Szombathelyen várja be, ahol
gróf Teleki Pál miniszterelnök személyesen gondoskodott
a király
biztonságáról, valamint
arról is,
hogy a király itt tartózkodásának
magánjellege
minden tekintetben
megóvassék.
Eddigi megállapitás
szerint a
király utazásáról egyetlen -magyar
tényezőnek sem volt előzetes tudóm b a s az felelőtlen befolyásra vezetendő vissza.
Az egész országban teljes a nyugalom.

Izgalom a pártkörökben.
A ma reggeli fővárosi lapok a
következőket jelentik:
A Pesti Napló irja: A nemzetgyűlés péntekre összehívott gyűlésével kapcsolatban
szerdán este
mindkét pártkörben hosszantartó bizalmas megbeszélések voltak. Nagyatádi Szabó
István, aki szerdán
délelőtt és délután kétizben volt kihallgatáson a kormányzónál, este
nem jelent meg a pártkörben, épen
igy
távolmaradt
Mayer
János
közélelmezésügyi
miniszter
is.
Viszont megjelent
az
Esterházypalotdban Simonyi-Semadam
Sándor
volt miniszterelnök,
aki már hetek
óta távoltartotta magát a politikai
élettől. Stmonyi-Semadam a köréje
prült képviselők előtt mentegetni
igyekezett gróf Teleki Pál miniszterelnököt és Vass József közoktatásügyi minisztert, aki ellen tudniillik
élesen ellenséges hangulat nyilvánult a kisgazdapártban.
Tegnap élénk megbeszélések folytak az egyes pártvezérek és a képviselők közt, akik tárgyaltak a kormányzónál történt kihallgatásokról
is- Meg lehet állapítani, hogy ma
már általában sokkal
nyugodtabban

Ítélik meg a helyzetet,
mint tegnap A kedélyek lecsillapodtak. Ugy
látszik, hogy a kormány helyzetét
ma már nem látják olyan súlyosnak,
mint kedden.
Este féltízkor megjelent a kisgazdapártban Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszter. aki elmondta, hogy
a szerdai délután folyamán minisztertanácsot tartottak, amelyen a
távollévő miniszterelnökön és külügyminiszteren kivül a kabinet valamennyi tagja résztvett. A minisztertanácson fogalmazták
meg azt a
kormánynyilatkozatot,
amelyei a lapok ma reggel
közöltek.

Haller és nagyatádi Szabó
a válságról.
Haller István szerdán este a kereszténypárt helyiségéből átlátogatott
a kisgazdapártkörbe és ott a következőket mondta:
- Arra a kérdésre, hogy az
utóbbi
napok eseményei
változásokat hoznak-e a kabinet összetételében, nem tudok felelni, mert
hiszen az a képviselők többségének állásfoglalásától függ. Néhány
képviselő
arra
törekszik,

hogy a nemzetgyűlés zárt ülést tartson, a képviselők zöme azonban
ellenzi ezt. A keresz énypárlban igy
nyilatkoztak:
— Semmi okot nen látunk fenforogni arra, hogy zárt ülést tartsunk. Ugy tudjuk, hogy a kisgazdapárt többsége nyilvános ülést akar
s ehhez mi is csatlakozunk.
Szerdán este mintegy 15 nemzetgyűlési képviselő részvételével megbeszélés volt Mayer János lakásán
A megbeszélésnél jelenvoltak többek közt: Nagyatádi Szabó István,
Tomcsányi
Vilmos Pál, Kovács J.
István, Berki István, Hencz Károly,
Sréter István, Meskó Zoltán, Kálmán
Imre és Batla-Szabó
József. A tanácskoiás lefolyásáról részletek egyelőre még nem szivároglak ki. „Az
Újság u
munkatársának
nagyatádi
Szabó
István a politikai helyzetre
vonatkozóan a következőket jelentette ki:
s

Hirek a

— Nem látom megokoltnak,
hogy
kormáiyviliág
keletkezzék Ugy látom a helyzetet, hogy az ellentétek
elsimulnak és minden
rendbejön.

A kisgazdapárt hivta össze
a nemzetgyűlést.
A nemzetgyűlés pénteki ülésén, hir
szerint, Hencz Károly lesz az első
felszólaló s valószínűleg ő fogja
megokolni, még pedig nyilt ülésben, hogy miért kellett összehívni a
nemzetgyűlést ?
A nemzetgyűlés pánteki ülésén felszólaló képviselőket csütörtök este
jelöli ki a kisgazdapárt. A kereszténypárt részéről senkisem fog beszélni,
gróf Andrássy Gyula sem. akinek a
Buddpestre
érkezését mira
várják.
A házszabályok szerint csak azokn tk
a képviselőknek van joguk fölszólalni,
akik az ülést összehívó ivet aláírták,
a kereszténypártból pedig senkisem
Irtaalá.

kormány^ lemondásáról.

Apponyi és Bethlen az előtérben. — Hegedűs és Gratz marad.
Qrói Teleki Pál miniszterelnök
valószínűleg még szerdán éjjel visszaérkezik Budapestre és a csütörtöki
minisztertanácson
részt
is vesz.
Politikai körökben nem tartják lehetetlennek, hogy Teleki tényleg távozik és az uj kormány
Apponyi
Albert gróf, Bethlen
István gróf,
vagy Hegedűs
Lóránt pénzügyminiszter vezetésével alakul meg.
Annyi bizonyos,
hogy
Hegedűs
Lóránt és Gratz
Gusztáv külügyminiszter egy esetleges uj kormánynak is változatlanul tagjai
maradnak.
A Budapesti
Hirlap a helyzettel
kapcsolatban /ingyatádi Szabó
és
Tomcsányi nyilatkozatait közli. Nagyatádi ezt mondta:
— Ma nem lehet kormányt buktatni, mikor a ház ég a fejünk fölött. Előbb el kell oltani a tüzet,
azután kereshetjük a
gyujtogatót.
Tomcsányi
nyilatkozata szerint a
mai határok mellett az jön be az
országba, aki akar.
A Budapesti Hirlap a nyilatkozathoz azt fűzi, hogy értesülése szerint
e héten aligha történik változás a
kormány helyzetében, de a jövő héten minden
valószínűség
szerint
kormányválság
lesz.
A Pesti Hirlap vezércikkben foglalkozik a politikai helyzettel és ezt
irja: Teljes bizalommal kell és lehet
is viseltetnünk az alkotmányos szabadságunkat biztosító törvényes té- '
nyezők, a törvénytisztelő kormányzó,
a hazafias parlament és a hü had-

Nyomatott a Délmagyarorsii* hirlap- és nyomdává!lalatnál Petőfi-augárut 1.

sereg iránt. E tényezők harmóniája
biztosítja az ország nyugalmát.

A királylátogatás '
és a pesti sajtó.
BUDAPEST, március 31. Nagyon
érdekes az a mód, ahogy az egyes
fővárosi lapok foglalkoznak a husvétvasárnapi kiráiylátogatással. Valamennyi lap vezetőhclyen közli a
kormány nyilatkozatát,
A Pesti Napló,
Budapesti
Hirlap
és a Pesti Hirlap a következő címet adták az eseménynek:
IV. Károly király husyét yasárnapján Pesten volt.

Az
Újság:
IV. Károly király húsvét vasárnapján Budapesten járt.
Szózat:
IV. Károly király húsvét vasár,
napján megjelent Budapesten.
Nemzeti
Újság:
őfelsége a király
járt.

Budapesten

Pester
Lloyd:
Kőnig Kari in Ungarn.
Világ:
IV. Károly Vasárnap néhány órát
Budapesten töltött.
Népszava:
IV. Károly budapesti tartózkodása.
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