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Csak három fasc i s ta minisz ter marad 
Mussolini kormányában. 

Megszűri k a feketeinges milícia. 
Róma, junius 26. Politikai körökben ugy 

tudják, hogy a kormány köszöbön álló átszer-
vezésénél csak a honvédelmi miniszter, a ten-
gerészeti miniszter és a belügyminiszter marad 
meg a helyén. A kabinet valamennyi többi tag-
ját kicserélik és pedig olyanokkal, akik nem 
fascisták ugyan, de a fdícizmussal bizonyos 
kapcsolatuk van. 

Róma, junius 26. Egy beavatott politikus 
közlése szerint Mussolini noveiübsrig elnapolja 
a kamarát, őssze l visszatér a parlamentáris 
rendszerhez és a kiengeszfelődés szellemében 
fogja a kamarát vezetni. Ennek egyik mozza-
nata az lesz, hogy az ellenzik risziről gyűlölt 
feketeinges miliciát a hadügyminiszter alá tar-
tozó hadseregrisszi alakitják át. Hi mindez 
megtörtént, akkor Mussolini késő ősszel vissza-
tér a parlamentáris rendszerhez. 

Róma, junius 26. Az a fellevés, hogy Matteotti 
holttestét a gyilkosok elégették, mindinkább 
valószínűvé és elfogadhatóvá válik. A Tribuna 
az elégetés megtörténtét az eddigi nyomozás . 
alapján a következőképen rekonstruálja: Dumini I 
a gyilkosság után a Vio-tő mellett elrejtette a ' 
holtestet egy bokorban és azután visszatért 

Rómába, hogy megbízóinak a gyilkosságról 
jelentést tegyen. Ezek azonban féltek, hogy a 
tett színhelyén elrejtett holttest megtalálják és 
ezért azt kivánták, hogy tirjen vissza a tóhoz 
is tüntesse el a holttestei. Voltt és Galasi, 
Filipelli titkára, autón két tartály petróleumot 
és három tartály benzint vittek magukkal és 
a tóhoz érve, autóba tették a holttestet és 
egy közeli erdőbe mentek, ahol egy fától 
védett tisztáson megálltak, a holttestet a 
földre tették, leöntöttik benzinnel is petró-
leummal is azután meggyújtották. A nyo-
mozás most az esetleges elégetés helyét kutatja. 
Egyes nyomokra a csendőrség már is rábukkant, 
az erdő egyes részein erős füst érezhető, amely-
nek eredete égett húsra és csontra vall. 

Az osztrák szocialisták távirata 
az olasz szocialistáknak. 

Bécs, junius 26. Az oszirák szocialista kép-
viselők táviratot küldtek Rómába, amelyben 
legmélyebb fájdalmuknak és felháborodásuknak 
adnak kifejezést Matteotti meggyilkolása felett 
és kifejezik az olasz kamara szocialista pártjával 
való szolidaritásukat. egy . 

kása Ezükséges s mindent megtesz ennek elő-
mozdítására. A lap szerint az angol újságírók 
diszkrécióból nem közölték ezt a nyitatkozatot, 
nem tudni azonban, hogy a német újságírók s 
ugyanígy fognak-e viselkedni. Herriot — ira 
a ne ÍJ tu ságosan Herriot barát — végre el fog a 
érni, hogy Olaszország feljesen elfordul Francia-
orsiágtól. 

Ezer holdat ajánl fel a város 
az egyetem állandósítására* 
Érdekes vita a csütörtöki tanácsülésen. 

Szegeá, junius 26. (Saját tudósítónktól.) A 
polgármester pénteken reggel a gyorsvonattal 
ismét Budapestre utazik, hogy részt vegyen azon 
az értekezleten, amelyet a kultuszminiszter hivott 
öss ie a n e n állami kezelés alatt álló közép-
iskolák tanárainak fizetésrendezése ügyében. Es 
az értekezlet tiz órakor kezdődik a kultuszmi-
nisztériumba. Ugyancsak a kultuszminisztérium-
ban egy másik, Szegedre nézve nagyon fontos 
értekezlet lesz, a Ferenc József-Tudományegye-
tem végleges elhelyezése ügyiben. Ezen az ér-
tekezleten minden valószínűség szerint gróf 
Klebelsberg Kunó kultuszminiszter fog elnökölni. 

A csütörtöki tanácsülésen a polgármester be-
jelentette a tanácsnak elutazását és kikérte a 
tanács véleményét az egyetem állandósítására 
„ : *• x« _ _ 

A chequers i találkozó hatása. 
Páris, junius 26. Herriot francia miniszter 

elnök tegnap este fogadta Crewe lord angol 
nagykövetet és hosszasan tanácskozott vele. 

A Daily Mail diplomáciai munkatársa arról 
érte&ül, hogy Herriot nyomatékosan megkérte 
az angol nagykövetet, kérjen sürgősen magya-
rázatot Macdonald angol miniszterelnöktől, hogy 
miért van eltérés abban a francia és angol 
hivatalos kommünikében, amelyet a chequersi 
találkozótól hivatalosan kiadtak. Herriot külö-
nös súlyt vet arra, hogy megtudja, mit ért 
Macdonald azon a kifejezésen, hogy „a tartós 
együttműködés etkölcsi szerződése*. A francia 
miniszterelnök kijelentette az angol nagykövet-
nek. hogy a két hivatalos közlemény eltérése 
Párisi politikai körökben fölöttébb kellemetlen 
érzést kelteit és nagyon fontos, bogy még ma 
a parlamenti ülés előtt, abol Herriot hosszabb 
nyilatkozatot fog tenni, megkapja érdeklődésére 
a választ Londonból. 

A tegnapi miniszteri tanácskozáson is szóba 
került a két kommüniké szövegének egymáslói 
való eltérése. 

Macdonald angol miniszterelnök tudvalevően 
táviratilag kérte az akkor Brüsszelben tartóz-
kodó francia miniszterelnököt, hegy tartsa titok-
ban a chequersi találkozó részleteit. Herriot 
most kijelentette a Daily Mail diplomáciai 
munkatársának, hogy a tanácskozásról tett 
nyilatkozatai fémai lag és tartalmilag egyaránt 
megfeleltek a tényeknek. A francia miniszter-
elnök hangoztatta, hogy Brüsszelben a chequersi 
találkozásról csak azért nyilatkozott, mert az 
angol miniszterelnök az alsóházban sokkal 
többet rcondott, mint amennyi a hivatalos 
kommünikében volt. Herriot esek Brüsszelben 
ébredt annak tudatára, hogy a francia és az 
angol álláspont között még jelentős különb-
ség van. 

26. Herriot miniszterelnök, aki tegnap Páris, junius 26. Herriot miniszterelnök, aki tecnao 
délben fogadta a berlini francia nagykövetet, hogy vele 
a németországi politikai helyzetről megbeszélést tart-
son. este felé lord Creve angol követet fogadta a Quai 
u Orsayn akivel hosszasabban tanácskozott. A Petit 
Párisién szerint fel lehet tenni, hogy a londoni konfe-
rencia előkészítéséről volt szó. 

Izgalom Londonban. 
London, junius 26. Itteni politikai körökben továbbra 
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is jöhet szóba. Britt részről határozottan megcáfolják 
azokat az állításokat, amelyek szerint Németország be-
vonása alkalmával a tárgyalások második stádiumban 
arról volna szó, hogy Németországot fait accompli elé 
állítsák. Angol körökben annak a meggyőződésnek ad-
nak kifejezést, hogy a tanácskozásokat nem lehet Né-
metország részéről ugy felfogni, mintha a szövetségesek 
a maguk akaratát akarnák ráerőszakolni Németországra. 
Bizonyosra vehető, hogy Németország a tárgyalások 
alatt megtalálja majd a megoldást, amely teljesen meg-
felel a konferenciába vetett reményeknek. 

Mi volt Herriot éa Maodonald 
jegyzékében ? 

Páris, junius 26. A lapok jelentése szerint 
abban a francia britt jegyzékben, amelyet a 
katonai ellenőrzés kérdésében Németországnak 
küldtek, Herriot ésjMacdonald körülbelül a kő-
vetkezőket mondják : 

— Fel akarjuk hivni a német kormány figyel-
mét egy olyan körülményre, ami súlyos aggo-
dalmat okoz a mi kormányainknak. Attól tar-
tunk, hogy a német kormány nem hajlandó 
kedvező választ adni arra a jegyzékre, amelyet 
párisi nagykövete legutóbb kapott kézhez a 
katonai ellenőrzés tárgyában. Nyugtalanító je-
lentések érkeznek hozzánk, hogy bizonyos 
szervezetek ujabb összetűzés veszétyét rejtik 
magukban, ezért Franciaország és Anglia azt 
kéri, hogy Németország nyugtassa meg jogos 
aggodalmaikat. 

Állítólag Németország junius 30-ig válaszolni 
fog a jegyzékre. 

A brüsszeli tanácskozás. 
Páris, junius 26. Herriot és Hymans brüsz-

szeli tanácskozásairól hivatalos közleményt ad-
tak: Hangsúlyozták, hogy a megbeszélés a 
szoros barátság és a kölcsönös bizalom őszinte 
szellemében folyt le s a tanácskozás azt a be-
nyomást keltette, hogy komoly előrehaladást 
sikerült elérni és hogy a küszöbön álló szövet-
ségközi értekezleten sikerülni fog megnyugtató 
megoldáshoz jutni. A jóvátételi probléma ügyé-
ben Herriot a párisi sajtó képviselője előtti 

{nyilatkozatában kijelentette, hogy nagyon meg 
van elégedve a londoni és brüsszeli meg-

• beszélések eredményével. A sajtó nyometéko-
• san hangsúlyozza a tárgyalások kiegélitö voltát. 

Páris, junius 26. Nagy érdeklődéssel néznek 
Herriot mai szenátusi és kamarai beszéde elé 
8 megállapítják, hogy a francia miniszterelnök 
tekintélye csökkent, mert Brüsszelben a sajtó-
tudősiték elölt túlságosan óvatos hangot hasz-
nált és nem fogadta el teljesen Macdonald 
szándékait. Jellemző, hogy Herriot ujabb fel-
világosításéit volt kénytelen Macdonaldhoz 
fordulni. 

Mussolini bukása szükséges .. 
Páris, junius 26. Az Eclaire szerint Herriot 

angliai tartózkodása alatt az angol és német 
ujságiróknak kijelentette, hogy Mussolini bu-

vonatkoiólag. 
A tanácsalésen hosszabb vita támadt a kér-

dés fölött, amelytiez ujyszólván minden tanács-
tag fűzőit néhány észrevételt. Megkíséreljük a 
beszélgetés hü visszaadását: 

A polgármester: A cél az, hogy az állam 
építse fel az egyetem épületeit. Fontos, hogy 
minél hamarább felépítse, mert ha Erdélyt vissza-
kapjuk — ami remélhetőleg hamar bekövetke-
zik — és az egyetem állandó jellege nincs itt 
biztosítva, ugy itthagy bennünket az egyetem, 
bogy nyoma sem marad. Arra kell tehát töre-
kednénk, hogy minden erőnkkel előmozdítsuk 
az állami építkezés lehetőségét. 

Taschler Endre lőjegyzö: Ingyen telket szi-
vesen ad a város, de ciak akkor, ha valóban 
megkezdik az építkezést. 

A polgármester : A Kálvária teret akar/a az 
egyelem beépíteni. A város közönsége ötszáz 
hold városi bérföld huszonöt évi jövedelmét már 
feíajánlotta erre a célra az egyetemnek az ingyen-
telken kivül. A kultuszminiszter ezt az áldoza-
tot kevésnek találta, az egyetem is. A közgyű-
lés felemelte ajánlatát nyolcszáz hold bérjöve-
delmére. Ezt is keveslik. £ n ugy gondolom, 
bogy legalább ezer hold föld ötven évi bérjöve-
delmét kell felajánlanunk, mert borzasztóan fon-
tos, hogy Szegeden maradjon az egyetem. Et 
körülbelül tizenkét vagon buta-hozzájárulást 
jelent. 

Taschler főjegyző: Másra is kell gondolni, 
nemcsak az egyetemre. Ha mindent az egye-
temnek adunk, eivennök más intézményektől a 
fejlesztés lehetőségét. 

A potgármester: Képzeld el azt a lehetetlen 
helyzetet, hogy elmegv innen az egyetem. Pó-
tolhatatlan üressíg maradna utána. Ajánljuk 
fel azt az ezer holdat, de kössük ki, hogy kit 
klinikái azonnal fel kell ipiteni, a belgyógyá-
szatot is a sebészetit. Cs kössük ki azt is, 
hogy az egyetem köteles a rókusi iskolát ki-
üríteni. 

Dr. Gaál Endre: Meg a felsőipariskolát is I 
A polgármester (indulatosan): Meg mindent, 

mig az egyetemet Isi 
Gaál Endre: Az ipariskola nagyon fontos 

intézmény. 
Fodor Jenő: Érdekes tünet, hogy az utóbbi 

időben nagyon sok felsöipariskolát végzett 
fiatalember jelentkezik nálam adóhivatali gyakor-
noki állásért. Azt mondják, hogy kitanult pályá-
jukon nem tuának elhelyezkedni. 

A polgármester: Én felajánlok ezer holdat. 
Taschler Endre: Sok lesz az 1 Elég ötszáz 

hold is. Ez is nagy adomány és már ez is 
más fejlődési lehetőségek rovására megy. 

A polgármester: A szegedi egyetemnek most 
nincs itt Szegeden felszerelésén kívül semmije, 
még egy őrbódéja sem. Éppen ezért ezt az 
egyetemet lehet legkönnyebben megszüntetni, 
mert nagyon sok az ellensége. Biztositanunk 

. kell tehát minden áron ar egyetem állandó 
1 jellegét. En felajánlom azl az ezer holdat. . 


