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sonyból készült baldachinszerü drapéria előtt 
ravatalozzák fel széles katafalkon. Az üléste-
rem és a folyosók bronzszobrait fekete fá-
tyollal vonják be. A folyosók vörös futósző-
nyegeit szintén fekete szövettel takarják le. 
A birodalmi gyűlés üléstermében kizárólag 
a fekete és a zöld'szin fog dominálni. A d©-( 
korárió főleg babérfákból és babérgirlandok-
ból fog állni. A girlandokat helyenkint fekete 
fátyollal bevont alpesi, ibolyák és bronzszínű, 
nagvvirágu krizantémok fogják megszakítani. 
A koporsó a krizantémok ágyában fog állni 
s csak a közvetlen hozzátartozók két-három 
koszorúja fekszik majd rajta. A többi koszo-
rút a miniszteri ásztalokra helyezik, az elnöki 
emelvénytől jobbra és balra. Miután azonban 
valószínűleg annyi lesz a koszorú, hogy nem, 
fér el a miniszteri asztalokon, az esetleg fen-
maradó koszorúkat a birodalmi gyűlés ba-
bérral díszített előcsarnokában helyezik eL 
A birodalmi gyűlés főbejáratát fekete fátyol-
lal bevont buzusgolyók dlszidk. A lépcsők 
két oldalán babérral futtatott fekete oszlo-
pokat állítanak fel. Az oszlopokról fekete lo-
oogők lengenek. Amerre a gyászmenet a bi-, 
rodalmi gyűlés palotájából a Luissenstátte-
temetőig elhalad, az utat mindenütt feketéuel 
bevont faoszlopok jelzik. 

Genfből jelenük. Sir Eric Drummond, a 
Népszövetség főfitká-a, Stresemann temeté-
sére Berlinbe utazott 

Apponyi párisi nyilatkozata 
Páris, október 4. Stresemann halálá\al kap-

csolatban az Exceilsior megkérdezte több elő-
kelő politikus véleményét a várható helyzet-
ről és a jelenleg Párisban tartózkodó gróf 
Apponyi Albertet is véleménynyilvánításra 
kérte fel. Apponyi kijelentette, hogy dr. Stre-
semann váratlan halála rendkívül bonyolult 
és kényes problémákat vetett fel. Kérdés, 
hogy van-e Németországban egy olyan állam-
férfi, aki elegendő tekintéllyel rendelkezik, 
hogy folytassa azt a politikát, amelyet ez a 
nagy államférfi megkezdett és követett. Meg-
állapítható, hogy a francia—német közeledés 
politikájára Stresemann elhunyta olyan ese-
mény, amely, nem mondom, hogy nyugtala-
nító, de legalább is komoly természetű. Stre-
semann olyan feladatra vállalkozott, amelynél 
nagyobb nem kínálkozott államférfi részére, 
hogy kibékítse Franciaországot és Németor-
szágot, azt a két államot, amelyek vezető 
szerepet visznek az emberiség fejlődésében. 

4 pápa részvéte 
Berlin, október 4. A Szentszék megbízta 

az apostoli nunciusát, hogy Stresemann kül-
ügyminiszter elhunyta alkalmából fejezze ki 
a Szentszék részvétét a birodalmi kormánv 
előtt. A nuncius távollétében Centoz apostoli 
követségi tanácsos látogatta meg Schubert á'-
lamtitkárt és kifejezte előtte a Szentszék rész-
vétét. 

Az olasz lapok 
Róma, október 4. »Újjáépítés« f im alatt a 

Messarjero vázolja az elhunyt dr. Stresemann 
egyéniségét és hangsúlyozza, hogy dr. Stre-
semann döntőszerepet játszott Németország 
újjáépítésének történelmében. A külügymi-
niszter pótolhatatlan éleslátással bírt, amely 
lehetővé tette, hogy a legszerencsésebb idő-
pontot válassza ki valamelyes tárgyalásra. 
A Popolo di Roma 'Bismarck tanítványa« cí-
met ad a külügyminiszter halálával foglal-

Kiírlak a válasxtásokal 
Október 18 : virilista válasstás 

Október 27: általános válasstás 
Megfelent a beliigymlntsxíer rendelete — November 2-átg 

össze Jcell ülni az a/ közgyűlésnek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Né-

hány nappal ezelőtt jól informált helyről 
szerzett információnk szerint közöltük, hogy 
október 18-án, illetve 27-én meg lesznek a 
tőrvényhatósági választások. Értesüléseinket 
toost megerősíti az a hivatalos jelentés, amit 
pénteken éjszaka adtak ki a belügyminiszter 
rendelkezéséről. A hivatalos jelentés a kö-
vetkező: 

A MTI. jelenti: Dr. ScUovszky Béla belügy-
miniszter megállapította a törvényhatósági bi-
zottságok újjáalakításának időpontját. Elren-
delte, hogy 

a legtöbb edót tizetők közöl vá-
lasztandó tagokat október 18-án, 
az összes válaszlók közül vá-

lasztandó tagokat pedig október 
27-én válasszák meg. 

Azokat, akik érdekképviselet cimén lesznek 
a törvényhatósági bizottság tagjai, az összes 
választók közül történő választások megtartá-
sa ntán, de legkésőbb december 10-ig bezá-
rólag kell megválasztani. Ugyanez időpontig 
köteles a törvényhatóság első tisztviselője meg-
állapítani azt, hogy a vallásfelekezetek képvise-
let cimén kik lesznek a tőrvényhatósági bi-
zottság tagjai. 

A törvényhatósági bizottság 
alakuló közqyOlését legkésőbb 
november 2-ig kell összehívni, 

az általános tisztújítást pedig az alakuló köz-
gyűlés megtartása után haladéktalanul, de 
legkésőbb december iO-ig meg kell tartani. 

Tizennyolcórás 
gyilkos harc lázadó fegyencek 

és ostromló katonák között 
™ e r fegyenc fellázadt a canonl fegyházban - Barikádokai emellek, de hosszú 

harc után megadták magukat 
Newyork. október 4. Az Egyesült Államok-

o n lévő Canon-Cityben történt fegyencláza-
dásnak eddig 16 halottja van, közöttük őt 
fegyházőr. A fellázadt foglyok, akiknek szá-
ma körülbelül ezret tesz ki, eltorlaszolták ma-
gukat a főépületben, miután a két másik 
melléképületet felgyújtották. Katonaság érke-
sett a helyszínre és tüzérséggel ostromolja 
a fegyházat. 

A lázadók ultimátumot küldtek a katonaság 
parancsnokságának, amelyben három teher-
autót követelnek, hogy szabadon elmehette, 
nek. A parancsnok természetesen visszauta-
sította az ultimátumot és ostromot indított a 
fegyház ellen. Az ostromot a lázadók vissza-
verték. Erre a parancsnok megüzente a lá-
zadó fegyenceknek, hogyha nem adják meg 
magukat, az egész fe/ryházat levegőbe fogja 

rőpittetnL . __ 
Newyorkből jelentik: hogy a katonaság, 

amely Canon-CItyben ostrom alá vette a fegy-
házat, a végső eszközhöz folyamodott és a le-
vegőbe röpítette azt az épületet, ahol a fe-
gyencek elsáncolták magukat. Mos* dolgoznak 
a romok eltakarításán. Még nem lehet tudni, 
háng ember lelte halálát a romok alatt. Az 
ostromló csapatok parancsnoka azért hatá-
rozta el magát az épület felrobbantására, 
mert megtudta, hogy a fegyencek a tmzokul 
visszatartott fegyőr őket megölték. 

Más jelentés szerint a fegyház felrobban-
tására nem került sor, mert tiaennyolcórai 
véres harc után a lázadó fegyencek megad-
ták magukat. A lázadóvezérek a megadás 
előtt öngyilkosságot követtek el, a többiek pe-
dig felemelt kezekkel várták be a katonaságot. 

Népvándorlás S t r e s e m a n n 
C u r t l u s l e s z a k t l l U g y m i n l s z t e r u t ó d n 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
fbnesemann kü lügymin i sz te r v i l l á jának téli 
«értjében, ahol az elhunvt miniszter kopor-
^Jí t felállították, pénteken egész nap valósá-

népvándorlás volt. A villa be j á r a t a előtt 
* nagy tömeg gyúlt össze, amely figyelte a 
miniszterek és m á s magasrangu személyivé- J 

érkezését. • 
nyitott koporsót koszorú- és virágerdő 

a koporsóban Stresemann ar-
vonásai nyugodtaknak lát*zanak, szen-
nyomai nem torzították H arcát. Stre-

méa mindig nem tért nwj txoi. 

kórüL 

védés 

Fér / e halála óta még senkit sem fogadott. 
Curtius miniszterről, aki Stresemann őrö-

kéi veszi át, azt irják a lapok, hogy hmerte 
Stresemann minden gondolatát és legjobban 
tudja követni azon az uton, amelyet az el-
hunyt miniszter kijelölt. 

Berlin, október i. Miután a minisztertanács 
tegnap délután részletesen megállapította a 
vasárnap déletőili gyászszertartás programját, 
Severing belügyminiszter magához kérette dr. 
Redelow művészeti tanácsost, akivel részlete-
sen megix-szélte a birodalmi gyűlés üléster-
mének íeldisutiscl . A koiKMsót fekete bár-


