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Stefanek minisztert pedig az unifíkációs mi-
nisztérium vezetésevei. 

H i i n i i a u | p & r í o í a S a k i l 
Pozsonyi jelentés szerint a Tuka-pör itc-

íete olyan óriási felháborodást válio'.t ki a 
felvidék lakossága között, hogy most már 
valószinü, hogy Hlinka megalakítja az any-
nyira rettegett felvidéki őslakosság blokkját, 
amelyben a magyar, szlovák, német és rutén 
lakosság vezetői vesznek részt, sőt nem lehe-
tetlen, hogy a kommunistákkal is lepaktál 
Hlinka, aki iJyen formán több, mint 130 kép-
viselőt visz be a parlamentbe, amellyel dik-
tatórikus ulon kormányozhatna. 

Olasz lapok Csehszlovákiáról 
Róma. október 8. A Tuka-pör Ítélete kap-

csán az olasz sajtó részletesen foglalkozik a 
csehszlovákiai viszonyokkal. A Meassagcro is-
mertetve a nemzetiségek elnyomását, rámu-
tal arra a számos bebörtönzésre, amelyben 
magyar turistáknak és látogatóknak Cseh-
szlovákiában vajti részük alaptalan kémke-
dési vádak alap'ján. A Giornale d'ltalia a 
Tuka-pört politikai botránynak mondja, 
amelynek következményeit még nem lehet ki-
számítani. A lap rámutat arra, hogy a tótok 
helyzete Csehszlovákiában ugyan olyan, mint 
a horvátoké Jugoszláviában. 

Apponyi hazaérkezett 
és aggodalmaskodva Bálja a párisi Jóvátételi tanácsko-

zásokat 
Sopron, október 8. Gróf Apponyi Albert ma dél-

előtt érkezett vissza Párisból. Apponyi kijelen-
tette, hogy a diplomáciai akadémián Magyarország 
jelenlegi nemzetkőzi helyzetéről tartott előadását 
leginkább diplomaták és akadémikusok hallgatták 
tneg, akik a legnagyobb figyelemmel és érdeklő-
déssel kisérték végig fejtegetéseit. 

A jóvátételi kérdésekkel kapcsolalban hangsú-
lyozta Apponyi, hogy már Genfben az volt az 
impressziója, hogy a lehető legkomolyabb tár-
gyalások folytak azzal a tendenciával, hogy Kel l-
eürópára is kiterjesszék a jóvátétel kérdéséi. Ez 
a körülmény, mondotta Apponyi, ránk nézve aggo-
dalomra ad okot és véleményem szerint erélyes 
körültekintésre lesz szükségünk, hogy az ország 
érdekeit megóvjuk. 

Stresemann haláláról szólva, Apponyi kijelen-
tette, hogy ez olyan nagy veszteséget jelent a né-
met külpolitikára, amelyet talán sohasem fognak 
tudni megfelelően pótolni. Öriási jelentőségűnek 
tartja Stresemann halálát a mi szempontunkból 
is, mert nagy kérdés, hogy lesz-e aki folytassa a 
Stresemann által inaugurált politikát, amelynek 
az volt a célja, hogy a Franciaország és Német-
ország közti békét végleg megszilárdítsa s ezáltal 
egyengesse az általános európai békét, képes lesz-e 
folytatni az 6 szellemébeu s az ő intencióinak 
megfelelően. Emiitette ezután Apponyi, hogy meg-
látogatta a királyi családot is, feleségével egj ütt s 
hat napot töltött a gyönyörű vidéken. Programja 
egyelőre nincs, most egvenesen hazautaznak 
Gyöngyösapátiba. 

A magyar delegáció uf beszámolót terjesztett 
a jóvátételi bizottság elé 

Páris, október 8. A Temps jelenti, hogy a 
keleti jóvátétellel foglalkozó bizottság ina dél-
ulán újból meghallgatja a magyar delegá-
ciót. A bizottság felhívta a bolgár delegációt, 
hogy az előterjesztéseket bizonyos pontokra 
nézve egészítse ki és részletezze közelebb-
ről azokat. A bolgár delegátusokat n bizott-

ság kérőbb ismét tueghjvja, de ennek az ujabb 
ülésnek az időpontját még fc-M állapították meg 

Párisból jelenti az Havas: A keleti jóváté-
telekkel foglalkozó bizottság ma délután meg-
hallgatta a magyar delegációt, mely uj beszá-
molót terjesztett elő Magyarország gazdasági 
és pénzügyi helyzetéről, 

Általános s^iráfU U&siáöáött 
a s^eeredi fiiréssegyárakban 
Ujabb két Üzem munkásai &a&yták abba a munkát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi fürészgyárakban megkezdődött rész-
leges sztrájk keddre kiszélesedett. A kora 
reggeli órákban a Lippay-fatelepen sztrájkoló 
munkások száma is megszaporodott, a teg-
nap már sztrájkba lépett 40 munkáson ki-
vül ujabb 30 munkás szüntette be a munkát. 
Beszámoltunk arról, hogy a Lippay-ü~emen 
kivül a Sylvánia-fatelepen is sztrájk kezdő-
dött, mig a kartelben levő többi üzemek 
munkásai tovább dolgoziak. 

Keddre azután megváltozott ezeknél az Sze-
meknél is a helyzet. Ugyanis a Löwy Adolf és 
társa, valamint a Winkler testvérek 'tárai-

ban is beszüntették a munkások a munkát. 
A munkabeszüntetés hasoiiió okokból történt, 
mint a Sylvániánál és a Lippay-fatelepen. 
A Winkler- és a Lőwy-gyárban is leszállítot-
ták a munkabéreket tíz százalékkal, amit a 
munkások ezeken a helyeken sem fogadtak 
el, úgyhogy e pillanatban Szeged négy leg-
nagyobb fürészgyárában szünetel a munka és 
körülbelül tOO-ra tehető a sztrájkoló mun-
kások szánra. 

A munkaadók és a sztrájkoló munkások 
között még semmiféle közeledés nem tör-
tént. Tárgyalásokat egyik részről sem kez-
deményeztek. 

Macl>onalá JJmeriUátfoan 
Stresemannról beszéli az amerikai szenátus előtt 

Lendon, október 8. MacDonaldnak Washington-
ból való elutazása előtt Hoover és MacDonald kö-
zös nyilatkozatban fogja áttekinteni megbeszélésük 
eddigi menetét. A Reuter Iroda szerint ez a nyi-
latkozat meg fogja állapítani, hogy a tengerészeti 
ie*>zt>reiés ügye lényegeién ehrebalndl. Ez a nyi-
latkozat mintegy meg fogja pecsételni MacDonald 
látogatásának sikerét. 

Wa5hjagt®n, október 8. MacDonald tegnap dél-
n ú n látogatást tett a Capito'iumbKn és iészlvett 
a reprezentánsok háza és a szenátus együttes ülé. 
sén A képviselőn és szenátorok percekig tartó 
lelkes éljeozéssel üdvözölték MncDonaldo^ Curtis 
alelnök rövkl beazédet mondoit, auieh'beu rámu-

tatott arra, hogy MacDonald amerikai látogatá-
sának jelentősége a flottakérdés sikeres megoldó, 
sáhan áll. Az üdvözlésre MacDonald miniszterelnök 
rövid beszédben válaszolt, amelyben többek kö-
zött a következőket mondotta: 

— Nagybrlta iiila politikájának a* alapja a Kel-
logö-paktiini. Ha a két nemzet teljesiti a béke-
paktumból származó kötelezettségeit, ugy fegyveres 
haderejük egyik i'észe sem kezdsméuyezhet többé 
háborús akciói. Ha ez a két nemzet most tárgya-
lásokat kezd egymással, ugy a többi nemzet is 
remélhet és bizalommal tekinthet a jövőbe. Sem 
Nagybritannia, sem az Egyesült Államok nem köt-
nek küiOfl szóvetséjjet^. amely valamUjea harmadik 

nemzet, vagy államcsoport ellen irányulna Elér-
kezett az ideje, hogy hozzálássunk a béke müvé-
nek megalapozásához, miután Kellogg és Briand a 
történelmi jelentőségű békepaktuminál már lerak-
Iák a békemű alapkövét. Ezzel kapcsolatban nem 
mulaszlhaiom el. hogy ne említsem meg Strese-
mann Guszláv drt, a béke ügyének csendes, erős 
és hős harcosát. Stresemann Gusztáv dr. utolsó 
leheletéig harcolt Németországért és a világbékéért, j 
bár agy saját hazájában, mint a külföldön min-
denüti ellenségek vették körül. Stresemann nagy 
érdemeinek méltatásával koszorút helyezek sírjára. 

Az angol miniszterelnök beszédét percekig tartó 
tapsvihar fogadta. 

(O. M. T. K.) M.76 

pastőrözött tej-
szükségletéi naponként pontosén házhoz sz&l-
№J6k, ha megrendeli 13—48 telefonszámon. 

Harc Busdugan 
őröltéért 

Mária kiiályné nem le&et ré-
gensíanácsi tag 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Bukarestből jelenlik: Maniu Gyula miniszter-
elnöknek az volt az elve, hogy érintkezésbe 
lép az ellenzéki párlok vezetőivel, igyekszik 
velük megegyezésre julni az uj régenstag sze-
mélyére nézve. Az értekezletre szóló meg-
hívót tegnap el is küldötték a pártok vezetői-
nek. Miután azonban az Avarescu-párt és a 
liberális párl tegnap este — mint jelentettük 
— élesen állást foglaltak a kormány ellen, 
ez az állásfoglalás a két párt válaszát is je-
lenti. 

Bukarestből jelentik: A megüresedett ré-
genslanácsi tagságra való választással kapcso-
latban újból felmerült Mária királyné neve, 
miután azonban a román alkotmány az utód-
lás jogát nőkre nem terjeszti ki, ennélfogva 
ez a kombináció téves. Most leginkább Raco-
vicunak, a román akadémia elnökének és 
Lchovray Sándornak, a külügyminisztérium 
diplomáciai tanácsa elnökének jelöltségét 
kombinálják. Ezek mellett emlegetik még Mi-
ronescu külügyminisztert és mint a legvaló-
színűbb jelöltről beszélnek Radulescu André-
ról, a semmitőszék tanácsának egyik tagjáról. 

Az'ellenzéki pártok körében nagy elége-
detlenséget keltett, hogy a kormány az uj 
régensnek megválasztásáig átvette a királyi 
hatalom gyakorlását. A liberális párt végre-
hajtó bizottsága leszögezi, hogy a kormány ez-
zel az eljárással súlyos csorbát ejtett a ré-
genstanács tekintélyén. 

A S « ö v e í k e « e í í 

V á r o s i E a l p á r í 
csGIörtökőn, október 10-én este 
a Raffay-féle vendéglő éttermében 
(Kossuth Lafos sugárul 4 szám) 

pártvacsoráf 
rendez. 

Felszólalnak: 
D r . S z a b ó L á s z l ó 
P á s z t o r J ó z s e f 
D r . D e t t r e J á n o s 
L á j e r D e z s ő 
D r . T ó t h L á s z l ó és mások. 

A vacsorára előlegyzéseket az ivtar-
iókon klvtíl eszközölni lehet szerdán, 
9-én este 8 órá'g a Délraagyarország 
kiadóhivatalánál (Telefon 306), a szociál-
demokrata párt titkárságénál, Hétvezér u. 9, 
(Telefon 9 - 5 0 ) Gombos Islvánnál (Telefon 
1100) és Ralfay vendéglősnél (Telefon 16-64) 

Egy teríték ára: 1 pengő. 

Sziiibáijegyek a Délmflgvarcrszág jagV 
irodáiá&an «1ővétell № né<kiü »áühaítf 


