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megkeidhető legyen, feltéve, hogy a kormány legfeljebb bélfőa kerül a sor, de minden re-
addig nim változtatja meg álláspontját. rnény megvtn arra, hogy a kormány hétfőn 

A sztrájk fokotatoian fejlődik és pénteken megkezdi a tárgyalásodat, annál is inkább, mert 
dflben csak egyes minisztériumokban sztlaik ma az állam pénzagyi helyzete kedvező, 
meg a munka. Az általános sztrájk kitörésére 
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II német hadsereg parancsnoka lemondott. 
(Budapesti tudósítónk telefonfileniist.) Berlin-

ből Jelenik: 5eeckt vezérezredes a birodalsl 
hadsereg parancsnoka ma délben benyújtotta 
lemondtttdl Hindenburgnsk, a köztársaság elnö-
kének. A vezérezredes lemondása azokkal a 
lapjeíentésekkel áll összefüggésben, amelyek 
arról szóltak, hogy a vall itótirikis legldőttbb 
fia ritxivett a legutóbbi mMasitgenl had-
gyakorlatakor 

Getsltr birodalmi hadügyminiszter e hirnek 

megjelenése ulán azonnal hivata'os nyilatkoza-
tot adjtt ki, amelybsn kijelenti, bogy a trón-
örökös fiának a hadgyakorlatokon valő rész-
vételéről semmiféle tufonása sem volt és arról 
sem, hagy a hadseregparancsnoksíg engedélyt 
adott volna a császári hercegnek a gyakorlato-
kon való részvételre. Setckt lemondása palitikai 
körökben 6 iási faltfinést kelfel és biztosra ve-
szik, hogy lemondását a birodalmi kormány 
elfogadja. 

„Itt nyugszik 
ország, amelyet megöltek a hazafiak." 

Patetikus pörbesiédsk a frankügy kúriai tárgyalásán, 
Budapest, október 6. As akták ismertetésével 

folytatódon ma a frankpör kúriai tárgyalása, 
majd Vargha koronsügyész mondotta el vád-
beszédét. — A frankhamistiók nem hötik, — 
mondotta, — de nem is már irok, tsem is őrüllek, 
hanem fanatikus politikai binisik, akik min-
dent eltalálnak, csak az igazságot nem. Ná-
dosyék bűae nemcsak az, ho;y pénit hamisí-
tottak, hinem az is, hogy miattnk a magyar 
lársadatoas békéje felborult. 

Fejtegette ezu'án a koronaflgyész, hagy a 
kormánynak semmi szerepi nem voll. A vád-
lottak hazafisággal való védekezése Javarészt 
frázis. A bomba, a tőr is a frankhamisítás 
olyan eszkizik, amelyeknek meg kell sxianl at 
államok egymdskMlil érintkezésiben. Hjgyha 
még egy-két ilyen akció történik Migyarorszá-
gon, annak értelmi nem sz lesz, hogy fel ámad 
Nagymagyarország, de az, bogy Csonkamagyar-
ország elpusztul és sírkövére felit haljuk: Itt 
nypgszik egy ország, amelyei megbliek et 

hazafiak. 
Ritért ezután a blntelis kisiahására és ki-

lelentetie, hagy mig a biateiis maxi ma na is 
Igazságos itilet leit volnn Nidtsyval is a her-
ceggel szembm, 

A francia bank képvisilelében dr. Aasr P i l 
szélalt fai, aki kijelentette, hogy ne a pnszful 
el Magyarország, mert vannak m/g bírák Ma-
gyarországon. 

Ezután igen patetikus banga védőbeszédet 
mondott dr. Gál Jenő, Nádosy védője. A 
francia bank csak ssimlóiikus kártérítést k5ve> 
tilt a vádlottaktól, mondotta, tehát a vádlotta-
kat is esak szimbillkus ze lehti meghintetni. 
Nap-nap ulán lá 'on Nádosyí, f j ly a ta, aki 
stomom firflkinayekkel kesereg azon, amll el-
kivetett. Naiv, primitív, holdvilágot kergető 
magyarok voltak esek a pénzhamisítók. Nádosy 
mindent elbtr, csak a fegyházat nem. 

I Holnap délelőtt Ulain mondja el beszédé'. 

II kultuszminiszter megsürgette 
az egyetemi kisajátítások befejezését. 

Bssiéigetés a rektorral a kétnapos ünnepség után. 
(A Dilmagyarország munkatársitól.) Lezaj-

lott a szegedi egyetem flnnepe, elhelyezték a 
klinikák alapkörét és disadokforrá avatták 
Klebelsberg Kunó gróf kultusiminisziert. A 
vendégek, az előkelőségek elutaztak már Sze-
gedről, a város visszanyerte régi -képét, meg 

Sünt a világvárosi autóforgalom, a rendőrök 
azáma is«ét megfogyatkozott, a pálmákat, 

a drapériákat visszaszállították eredeti helyűire. 
A nemzetiszínű zászlók lekerttltek a hiztk 
ormairól, hogy helyet adjanak a gyászlobogók-
nak, amelyekkel az aradi vértanuk hilátának 
évfordulóját gyászolta a város közömé {e. 

Az ünnepségek kifogástalanul sikerűitek, de 
a mozgalmas kél nap alaposan kifárasztotta 
azokat, akik magukra vállalták a rindezés ne-
héz feladatát. 

A Dilmagyarország munkatársa felkereste 
szerdán délelőtt dr. Téth Károlyt, sz egyetem 
rektoré*, hogy néhftny kulisszák mögött történt 
dologról érdeklődjön. Dr. Tóth Károly rektor s 
következőket mondotta: 

—• A kormányzó igen kigyesen bucsuzolt 
tőlünk el tegnap este az állomáson. mNagyon 
kisxiutm, gyinyirM, felejthetetlen Mnnepség 
voll, meghatott engem« — wondoíta a nála 
tisztelgő egye e mi tanácsnak. Nagyon melegen 
bucsuzolt a kultuszminiszter is és k fejezte azt 
az óhajtását, hofy az egyetemi éplikezisskei 
minit gyorsabb tempóban foganatosítsuk. A 
legmesszebbmenő támogatásáról biz ositotta 
egyetemünket és kijelentette, hogy a pinzigy-
nuntszter által előirt isszeg a kellő Időben 
rendelkezésiekre fog állani. Kívánatosnak Je-
les e a miniszter, hogy a város állal feia|ántot 
„ i l e rum tantuia" is mielőbb filhasznáihaió lá-
gyra, mert ez nemcsak az egyetem érdeke, 
biazen az építkezés gyorsítását a város gazda-
sági érdeke is kivánaloasá teszi. Mrgsflrgetti 
a miaisz'er az egyelem számára kijtöit terüle-
tek kisajátítását, iileiva a klsajá itisoí gyors 
lefolytatásét. Kösölle, hogy a asár épülő gyer-
mekklinikán kivfli még eoben az évben feitét-
lenűt meg akarja kezdeni a nőgyógyászati kli-
nika építését is és még ezen a télen felléüi-
nfll kiírat j i a sebészei), a belgyógyászati klini-
kák, valamint a kémiai intézetekhez szükséges 

épűleiek építésére is az ár!e|iést. A kémiai in-
tézet felépítése azért is Jelentós, mert igy fal-
szsbadulna az állami gimnázium épülete. A 
miniszter teljes megértéase! fogadta ezt a gon-
dolatot és megígérte, hagy a 13vő évi prog-
ramba eit is beikta'jt. A jitő iv nyarán igy 
telipül az orvostadominyi kar isszes klinikáin 
kivit a termlsiettudomáoyl tniiiei is. 

— Az ünnepségek befejezése u'án általános 
benyomásunk — aaondoita tovább a rektor —, 
hogy a döntő tényezők a szegedi egyetem 
ügyét igen nagy rokonszenvvel és szereteltei 
kezelik, ugy, hogy a tegnapi alapkóletilei 
fordulópontot lehat egyeleműek életiben, még-
pedig nemesek abban a tekintetben, hog« ezzel 
az orvcsludományi kar kiépi ése biztosítva van, 
hanem abban a tekinte ben is, hogy a többi 
karok fejlesztése és felszerelése is hamarosan 
megtörténik a tudoaány mai állásának meg-
felelően, ugy, bog? egyetemünk rövideséé el-
foglalhatja azt a pozíciót, amelyet még Kolozs-
várt biztosiét magának. 

Elmondotta még a rek'or, hogy a kultusz-
miniszter erősen érdek ödött as interná'nsok, a 
menzák és álla tban az iljuság helyzete iránt. 
Megsürgette a DMKE tfpatetinek átvételét és 
az internátus megfelelő berendezését. A ven-
dégek elragadtatással nyilatkoztak a Htlalss 
professzor által rend szett sportünnepélyről is. 

— As ünnepségek rendelésiért a föérdeas 
Statdtaer professzort illeti — mondotta vágűl 
a rektor —, aki flradhitatlin buzgalommal 
követett cl mindanl, ho*y as egyetem minden 
vendége Jói érezze magi! és hogy az előirt 
programpontok minden zökkinéi nélkül köves-
sék egymást. 

Őszi 680 
újdonságok 
megérkeztek / 

Tartósságban, 
minőségben, árban 
felülmúlhatatlanok 
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Ki lesz Budapest alpolgár-
mestere ? 

Budtpstl, október 6. Október 13 ikán l m 
a főváros ket alpo'gármeiterének megfálasstáse. 
A Jelölő választmány holnap tan Alist, amely 
a két állásra a pályázók közül hat Jelöltet állit. 
A kormánypárt értesülésünk szerint a kővet-
kezőket Jelölte: Buzáth János és Folkusházy 
Lajos alpolgármester, Markut Jenő tamcsnok, 
Sztbó Imre tisití ftttiyéiz, Csupor József és 
Berezel Jsnő tanácsnokok. 

A Páneurópa-kongresszus 
a német—francia viszonyról. 

Sics, október 6. A ptneurépai nagygyűlés 
záróülésén kimondotlák, hogy haározatt j svai-
latot hoznak tudo sására a francia parlament-
nek és a német birodalmi syüiianek, valamint 
a két állam kormányának. A hatarozatban han-
goztatják, hogy miiyen fontos a francia—német 
viszonv alap'ető uj|»aiakitása abból a célból, 
hogy Európa újjáépítéséhez uj éa alsalmis alap-
zatot teremtsenek mrg. Egy másik httározati 
javaslat szerint értekezletre nivják meg a német, 
francia, angol s b . kor náayok vezeőít abból a 
cé ból, hogy tanulmányozzák a hiteikéid s ket, 
kapcsolatban a mostani gazdasági válsággal. 

Jászai Mari halála. 
Budapest, október 6. A magyar kormány 

jászai Marit a maga halottjának tekinti és mint 
ilyent temetteti e>. A temetésen a kormány 
nevében Klebelsberg Kunó gróf mond bessédet 
és ugyancsak ö helyez kozzorut a sirra. Jászai 
Mari halotti maszkját Kebelsberg kultuszmi-
niszter Klsfaudy-Stroil szobrászmüvészszei ké-
szíttette el. Eddig a következő testű e ek jeen-
tet ék be képviseletüket: a Kisfaludy Társaság 
nevében Szds* Károly, a Petőfi Társaság nevé-
ben dr. Ferencit. a budapesti színigazgatók 
nevében dr. Bárdost, a bud* pesti színészek 
szőve'sége nevében Góth Sindor, az Or zá os 
Szinészegyesűlet nevében Giety István A gyász-
szertartás elfitt és után a Máv. zenekara Játszik 
Wtgaer József karnagy vezetéséül. Az egyházi 
sscriartás alatt az Operaház énekkari működik 
közre, a Nemzeti Szinház igaziatósága nevében 
Hevesi Sándor, a pilya ársak nevében Gál 
Oyu a búcsúztatja a nagy balotit. 

Jásiai Mari végrendelete dr. Molnár Imre 
üiyvíd él van elhelyezve ói azt a t e m e é s u'án 
bon ják fel. Annyi azonban máris kiszivárgott, 
hogy szellemi hagyatikdl dr. Lehel litván bel-
vároii főreáliskolat tanárra hagyta. A szellemi 
hagyaték azzal a kötelezettséggel Jut a tanár 
birtokába, hogy két éven belül köteles a kéz-
iratok, levelek, faljegyzések a'apján a nagy 
tragika életr»jzá megírni. 

Német gazdák 
és agrárvezetök Szegeden. 

( A Dümagiatortzág munkatársától.) A har-
madik éve foiyé magyar-—német gatdrittneáei 
csereakció kapcsán tegnap a gyor«vonvhal 38 
né&el gazdaifju és 20 agrárvezeiö férfiú érke. 
zett. dr. Télgyes István, a Mtgyar Gazda-
azöve aég titkárának vezetése aeiiett Szegedre. 
A vendégeket az állomáson a szegcdi gazda-
közönség vezetői várták, akiknek neviben dr. 
Gulátsy Sándor köszöntötte őke>. Sterdin reg-
gel a kirándulók első utji a városházari ve-
íetett, ahol a közgyűlési teremben dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester üdvözölte a németeket 
meleg siav*kktl. 

A németek nevében Oeorg Nebetky, a bajor 
országos mezőgazdasági kamara ig«zgatö]i kö-
szönte meg a szíves fogsd'alásl. Kedves jele-
net vol', mikor a német agrirvesár Somoiyi 
Szilveszternek a magyar knl ura előmozdítása 
tsrén szerzett érdemeit kiemelte és üdvözölte a 
magas kiiűn'eiése alkalmából. 

A »ároshizáróf a társaság autókon az Al-
földi Mezőgazdasági Inté>et bakiéi nikkisérleti 
tilepére meni, itt Herke Sándor fővegyész tar-
tott eiőadáat a né etek kűlönöa érdeklődési 
mellett. Utána a Sz'gidi Kenderf mégyárat lá-
togatták meg, azután a Va éris-téri paprika-
piaca*. M>]d a Kultúrpalotát keresték fel i a 
néprajzi osztályt tanul oányoztak. Ebéd u án 
Tmkóni paprikaftldolgozó üzemét és as Ábra-
hám-BBaimoi látogatták meg dr. Fodor Kalaán 
fő vegyész vezeiésével. Majd a Huapénuár tele-
pét, hol Vats Je ő igazgató kaiauaolta a ár-
sasácot. A vmdtgek az esti gyorssal Mező-
hegyesre ntaztak. 


