
St DÉLMAGYAftOHSZXG 
13 

1929 október S. 

HacDonald és Hoower tárgyalása 
Hétfőn visszatérlek Washingtonba 

* i 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Washingtonból jelentik: Hoover és Mac Do-
nald Hoover birtokáról hétfőn visszaérkezett 
Washingtonba. Este MacDonald tiszteletére 
nagy, bankettet adott az elnök. A tanácskozá-
sokról a Fehér Ház közleményt adott ki, 

amely szerint a két államférfi részletesen 
megvitatta azokat a kérdéseket, amelyek súr-
lódásra adhatnak alkalmat. MacDonald csü-
törtökig marad Hoover vendege és Lincoln 
Ábrahám lakosztályában lakik. 

Kedden a magyar delegátusok beszélnek 
a jóvátételi bizottság előtt 

Páris, október 7. A keleti jóvátétellel fog- j jesztett javaslatok tanulmányozását folytatták, 
lalkozó bizottság ma délután ülést tartott, { A holnapi ülésen a bizottság a maggar meg-
amelyen a bolgár megbízottak által előtér- I bízottakat fogja meghallgatni. 

»Az uj Németország egyik megteremtője 
bevonult a történelembe« 

Slresemann temetése 

'Berlin, október 7. Stresemann temetése teg-
nap délben ment végbe a lakosság óriási töme-
geinek részvételével. Tizenegy óra előtt Hin-
denburg birodalmi elnök is megjelent. Miután 
Beethoven Coriolanusának nyitánya elhang-
zott, Müller Iíermann birodalmi kancellár 
nagy gyászbeszédet mondott. 

— Németország az elmúlt hat eszteiidőben 
jó darabbal jutott előbbre. Ebben az emel-
kedésben Slresemann Gusztávnak döntő része 
volt. A Ruhr-vidék felszabadítása őrökké hoz-
gáfüződik az ő nevéhez, de az ő életének nagy 
tragikuma az, hogy a rajnai németek felsza-
badulásának idejét már nem érhette meg. 
Slresemann. mint Németország egyik ujjáépi-
tője, bevonul a történelembe. 

A kancellár beszéde után az Eroica gyász-
indulója zendült fel és azután kivitték a ko-
porsót az ülésteremből. Gyászlobogós repülő-

gépek raja keringett a birodalmi gyűlés pa-
lotája és a Köztársaság-tere felett, amelyen 
sürü sorokban hatalmas embertömeg gyűlt 

össze. 
A birodalmi gyűlés palotájának feljárójá-

nál Kardaroff alelnök a birodalmi gyűlés és 
párthivei nevében búcsúzott Stresemanntől, 
majd megindult a gyászmenet:. A halottaskocsi 
közvetlenül az elhunyt miniszter dolgozószo-
bája előtt állt meg. A nyitott ablakban fehér 
virágok voltak. Itt Hindenburg birodalmi el-
nök elbúcsúzott és két perc elteltével a te-
metési menet lassan tovább vonult. A kopor- j 
sót ezután kivitték a sirhoz és a Deutschland, 
Deutschland über Alles hangjai közben bo-
csátották le. A Neogermania diákegyesület 
képviselője és a Nagy Frigyes-páholy nagy-
mestere búcsúztatták még a halottat s ezzel 
véget ért a temetés. 

Rádió újdonság! 
PHILIPS 2 csöves készülék § 
PHILIPS hangszóróval lOO P, 
PHILIPS kis kombináció 2515 

kedvező részletre beszerezhető 

Kelemen Mártonnál, Kelemen u. 11. 

S i e n e d p o i s á f s á f i i ! 

felkészülten várja a választásokat 
A belügyminiszter táviratilag érdeklődölt, hogy van-e akadálya a választások 

megtartásának- — Végleges lelt a kerületi választők névjegyzéke is 

(A Délmagyarország munkatársától.) Minél 
jobban közeledik az a nap, amelyre a belügy-
miniszter legutóbb kiadott rendelete kitűzte 
a közigazgatási választásokat, annál nagyobb 
lesz Szegeden az izgalom és annál erősebben 
készülnek a pártok a végső összecsapásra, 
amely az urnák előtt zajlik majd le. A vá-

Véfelkényszer nélkül megtekinthetők 
Ö . 3 most érkezett 

lasztások technikai lebonyolítása nagy munkát 
hárit a város hatóságára is. Dr. Tóth Béla 
főjegyző vezeti ezeket az előkészületeket, 

amelyek olyan nagy elfoglaltságot jelentenek, 
hogy alig marad ideje egyéb hivatalos teen-
dőinek ellátására. Szinte állandó érintkezést 
tart fenn dr. Aigner Károly főispánnal és 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterrel, akik-
kel alaposan megtárgyal minden intézkedést, 
minden tennivalót. 

A szegedi virilis választók névjegyzéke — 
iwint ismeretes — a közigazgatási bíróság dön-
tése alapján véglegessé vált. Ez ellen a név-
jegyzéktervezet ellen csak három panaszt 
nyújtottak be a közigazgatási bírósághoz, 
amely közülök kettőt elfogadott, egyet pedig 
visszautasított. A kerületi választások válasz-
tói névjegyzéke ellen csak egy panaszt ter-
jesztettek fői a közigazgatási bírósághoz, de 
ennek a panasznak az elintézése csak móst 
érkezett meg. A biróság elutasította a pa-
naszt és igv áz igazoló választmány által el-
fogadott névjegyzék szintén véglegessé vált. 

A belügyminiszter hétfőn táviratot küldött a 
város hatóságához és távirati választ kért 
arra a kérdésére, hogy Szegeden van-e vala-
milyen alcadálya a választások megtartásá' 
nak? A polgármester táviratilag értesítette a 
belügyminisztert, hogy ugy a viritis válasz-
tók, mint a kerületi választók névjegyzéke 
az összes benyújtott bírói panaszok elbírá-
lása következtében véglegessé vált, Szeged vá-
ros polgársága felkészülten várja a válasz-
tások napját és igy a választás megtartásának 
semmi akadálya nincsen. 

KELETI-
SZŐNYEGEINK 

—» gyönyörű, értékes darabok — 
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A Tuka-ltélet után 
Prága október 7. A Nflrodíii LteU szerint még 

oem lebet tudni, hogy milyen következményei tesz-

| nek dr. Tuka elítélésének, de tény, hogy a tót 

néppárt Kassa vidékén az Ítélet következtében 

nagyszámú párthívet nyert. A tót néppárt mi-

niszterei ma este érkeznek Prágába, a pártkon-

ferencia holnap dönt véglegesen a további lé-

pésekről. 

Október 6. emléke 
Szegeden 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Október hatodikát az idén is a szokott keretek 
között ünnepelte meg a város közönsége. Vasárnap 
reggel a különböző hitfelekezetek templomaiban 
hálaadó istentiszteletek voltak. Külön ünnepeltek 
az iskolák növendékei, majd a növendékek zárt 
sorokban felvonultak a Gizella-téri honvédemlék-
hez, ahol ekkorra már a különböző társadalmi 
egyesületek is elhelyezkedtek. Az ünnepélyen kép-
viseltette magát a város, ott voltak az állami 
hivatalok vezetői, a katonaság képviselői és tel-
jes számban az egyetem tanári kara. 

Az ünnepély a Himnusz eléneklésével kezdő-
dött, majd Szilassy Gyula Váradi Antal »Október 
hatodikán« cimü költeményét szavalta el. Az egye-
temi ifjúság nevében Marót! György méltatta a 
nap jelentőségét, majd koszorút helyezett el az 
emlékoszlop talapzatán. Bójl János joghallgató Pe-
tőfi »Élet vagy halál« cimü költeményét szavalta, 
majd a dalárdák a Hiszekegyet énekelték el. Dr. 
Horváth Lajos tb. tanácsnok a város koszorúját 
tette le az emlékoszlopra. 

Az egyetemi Luther Szövetség vasárnap délután 
hat órakor rendezte meg október hatodiki gyász-
ünnepélyét. Az ünnepélyen Pazár László joghall-
gató beszéde után Darvas Andor, Líviusz Ferenc, 
Prikopa Jánosné, Ashóth Gyula, Széli Imre és 
Kutas Kálmán lelkész szerepeltek. Az ünnepély a 
Szózat eléneklésével ért véget. 

• 

Szép keretek között ünnepelte meg a szüléri 
községi elemi népiskola az aradi vértanuk nyolc-
vanadik évfordulóját. Az ünnepélyt Herteleody 
Jenő igazgató nyitotta meg. Ünnepi beszédet Csi-
kós Ferenc tanitó mondott. Szavalataikkal kitűn-
tek: Alexandrovies Mihály, Klonga Miklós, Kovács 
Mária, Kiss Magda, Tr*fon Mária és Ambrus Rózsi 
tanulók. A tanítótestület az ünnepély befejezéseül 
»Kis vitézek« cimü irredenta színdarabot adatta 
elő az intézet növendékeivel. 

Az Ujszegedi Népkör szombaton este ünnepelte 
a vértanuk emlékét. Az ünnepi beszédet Horváth 
János tanár tartotta, aki méltatta a nap jelentő-
ségét Lantos Béla a megjelenteket munkás, ön-
zetlen hazaszeretetre buzdította. Beszédeket mon-
dottak még Török Sándor és K»kuszi György. 

• 

Október hatodikának emlékét a belvárosi községi 
elemi fiu népiskola vasárnap délelőtt ünnepelte 
meg sikerült iskolai ünnepély keretében. A Him-
nusz eléneklése után Lantos Béla igazgató tar-
totta meg megnyitó beszédét. Az ünnepi beszédet 
Baranyai László tanitó tartotta. Érzéssel szavaltak 
alkalmi költeményeket: Buócz Zoltán, Tóíh Ágos-
ton, Papp László, Bucsek Győző és Borbély István 
tanulók. Alkalmi énekeket énekelt az iskola ének-
kara Rózsa Imre tanitó vezetése mellett. Az is-
kolai ünnepélyt Lélek Gábor hitoktató záróbe-
szédé zárta be. 

Száraz, enyhe idő 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor: 

Hazánkban a meleg idő egyre tart. A hőmérsék-

let általában 24—25 fok körüli és Pécsen 27 fokig 

emelkedett. Eső nem volt. Prognózis: Nyugat felől 

növekvő felhőzet, egyébként túlnyomóan száraz és 

továbbra is enyhe idő várható. 
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