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A GraS Zeppelin legénysége 
nem vállalkozik az északsarki expedícióra 

ESuíasiíoítók az igazgatóság kérését 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n - , sarki expedícióján A lagadó választ a legénység 
tése.) Friedrichshaf énből jelentik: A Gráf Zep 
pe'ln legénysége elutasító választ adott a Zeppe-
lin-müvek igazgatóságának arra a kérdésére, hogy 
hajlandó-e résztvenni a Gráf Zeppelin észak-

pénzügyi és technikai okokkal indokolja. Általá-
ban a legénység igen pesszimisztikusan nyilatko-
zik a léghajó északsarki útjáról. 

Péter¥ár®ií éhen halnak ai emberek 
Borzalmas éhínség az egykori orosz fővárosban 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) 
Berlinből jelentik: A Deutscher Allgemeiner 
Zeitung pétervári jelentése szerint az éhínség 
az egykori orosz fővárosban napról-napra bor-

zalmasabb arányokat ölt. Az élelmiszerek fel-
hozatala napról-napra csökken. Ismét bevezet-
ték a kenyérjegyet. Vasárnap hat ember halt 
éhen. 

Gömbös n e m aRar paliíissálni 
Az uj honvédelmi miniszter nyilatkozata 

Budapest, október 11. Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter pénteken délelőtt átvette hivatala ve-
zetését. Az uj miniszter munkaprogramjáról a 
következő nyilatkozatot tette: 

— Egyévi tapasztalataim alapján és a magam 
feje szerint kívánom berendezni a minisztérium 
ügykezelését és ügyvitelét. Abban a katonás szel-
lemben akarok működni, amelyet magamba szív-
tam akkor, amikor a régi hadseregbeen szolgáltam. 
ANamtilkár5á£om a'alt távol tartottam magam az 
ugy nevez: tt napi politikáié! s ezt fokozoU mér-
tékben fosom tenni a jövőben Is. Hangsúlyozom, 
hogy nagy kérdések tekintetét»- n feniariom ma-
gamnak a Jogo' az lutézkedésre, természetesen 
egyetértésben a miniszterelnökkel. Első feladatom 
lesz a katonai uj büntetőtörvénykönyvnek a parla-
ment elé való beterjesztése. Az uj katonai Bt.. i 
alkalmazkodni fog a hadsereg önállóságához es 
figyelemmel lesz Magyarország struktúrájára. A fő- | 

súlyt arra helyezem, hogy a hadsereg át legyen 
itatva attól a szellemtől, amely a magyar hadsere-
get mindig jellemezte. Arra kérek mindenkit, aki 
kritikát akar gyakorolni a hadsereggel szemben, 
hogy forduljon egész bizalommal hozzám. 

Gömbös letette az esküt 
.V 

Budapest, október 11. Horthy Miklós kormányzó 
előtt ma délben félegy órakor tette le a hivatalos 
esküt vitéz Gömbös Gyula, az uj honvédelmi mi- \ 
niszter. Az eskütételnél közreműködtek gróf Beth- \ 
ten István miniszterelnök, báró Perényi Zsigmond 
v. b. t, t., országgyűlési képviselő, zászlós ur 
helyettes, valamint bárciházi Bárczy István mi-
niszterelnökségi államtitkár, aki az eskümintát ol_ 
vasta. Az eskütétel után a kormányzó magánkihall-
gatáson fogadta először gróf Bethlen István mi-
niszterelnököt, majd az uj honvédelmi minisztert. 

tette, hogy különben 5 nem is ismeri Dé-
nes Istvánt, 

A je'enet azzal záródott, hogy Dénes titkárai 
igazolták magukat, hogy székely egyetemi 
hallgalök. amire a főszolgabíró igy válaszolt: 

— Eddig azt hittem, hogy a székelyek be-
csületes emberek! 

Ezek miatt a kijelentések miatt Dénesék 
följelentést tesznek Dózsa főszolgabíró ellen. 

A helyzet egyébként Kisteleken, a kerület másik 
községében sem más. Eltávolítják Dénes plakátjait 
és csendőrök járnak házról-házra, akik keresik a 
plakátok terjesztőit. 

Pusztaszeren két nap előtt megjelent Steucr 
György, a hivatalos egységespárti jelölt, mire a 
válaszlók egy csoportja nem akarta meghallgatni. 
A választók négy emberét erre berendelték a 
kisteleki szolgabiróságra. 

Ez a helyzet most a nyiltszavazásos dorozsmai 
kerületben. 

Beifclen szombaton tárgyal 
Baltazárral 

Baltazár a kormányzó előtt 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Szombaton délelőtt fogadja Bethtn István 
gróf Baltazár püspököt, akivel megbeszéli azt a 
memorandumotj amelyben Baltazár 12 pontbun 
fektette le azokat az alapelveket, amelyeknek tel-
jesítésével Baltazár a kormányzat d. mokraiizálását 
kívánja keresztülvinni. 

A kormányzó ma délután kihallgatáson fogadta 
dr. Baltazár Dezső tiszántúli református püspököt. 
A kihallgatás után Baltazár püspök az újságírók 
kérdésére csak ennyit mondott: Hosszabb kihall-
gatásomon sok mindenről szó esett, de ezek rész-
leteiről bövebb-n nem nyi1a«kozhatoni. 

Halánücidenst koholnak 

Megrendszabályozzák a verekedő egveteniistáfcaf 
Budapest, október 11. A botrányos események 

után elcsendesedtek az egyetemek. A zsidó fő-
iskolai hallgatók legnagyobb része nem is ment 
be az egyetemekre, okulva az eseményeken. Azok 
pedig, akik mégis megjelentek, látva a néhány 
tányérsapkás fiatalember fenyegető és kihivó ma. 
ga tartását, keresztény barátaik tanácsára jobbnak 
látták elhagyni az épületei. 

A vidéki egyetemeken teljes rendben folynak az 
előadások. 

Egyébként ma délelőtt a kultuszminisztérium 
egyetemi ügyosztályából Magvarv miniszteri ta-
nácsos a következő nyilatkozatot tette: 

— Pelry Pál kultuszminiszter! államtitkár, a ma 

hivatalában már megjelent kultuszminiszternek je-
lentést tett azokról az intézkedésekről, amelyeket 
az egyetemi ifjúság körében mutatkozó nyugta-
lanságra való tekintettel a rektorokkal egyetértő-
leg tett. A kultuszminiszter az államtitkár erélyes 
intézkedéseit megnyugvással vette tudomásul és 
kiegészítésül csupán annyit rendelt el, hogy rend-
bontás esetén az illető intézet ajfajait azonnal 
be kell zárni és amennyiben az épületben vagy 
telepen idegen elemek találtatnak, azokat, ha egye-
temen kívüliek, azonnal át kell adni a rendőrség-
nek? az egyetemi hallgatók neveit pedig, ameny-
nyiben szigorúbb intézkedés nem szükséges, min-
den esetben tudatni kell azzal a karral, amelynek 
kötelékébe a betolakodó tartozik. 

Csencíéle/ a nyllisssavasstísos 
d o r o z s m a i J c e r í f l e í f e e n 

Horozsmáról kiutasítják az ellenzéki jelölt embereit — Kiste-
leken csendőrök nyomoznak Dénes István plakátjainak ter-

jesztői után 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, 
bogv Madarassy Gábor halála után megindult a 
választási készülődés a dorozsmai választókerü-
letben. Tizenhárom egységespárti indította meg a 
harcot — a hivatalos jelöltség biztos pálmájának 
elnyeréséért, de akadt egy ellenzéki politikus is, 
aki merészelt megjelenni Dorozsmán: Dénes István 
Egy hét óla pedig most ugyanazok az események i 
isméilödnek meg a kerületben, mint az 1926. vá-
lasztások során, amikor a nyiliszavazásos kerü-
letekből százszázalékosan kiirtották az ellenzéket. 

Tegnap a már ismeretes események tovább 
folytatódlak. Dénes István megjelent Dorozs-
mán két titkára, Hajdú Dénes és Csorna Jenő 
székely egyeiemi hallgatók társaságában. Alig 
vett ki magának lakást a két fiatalember, 
már rendőrségi közegek jelentek meg a la-
kásban. Hajdú és Csorna felkereste hivatalá-
ban Dózsa István főszolfi biróL akitől — lát-

va a helyzetet — tartózkodási engedélyt kér-
tek, hogy ne zaklassák őket. 

A főszolgabíró ekkor kijelentette a fiatal-
emberek előtt, hogy nem kívánatos elemek 
a községben. Nem elég szóval kérni az enge-
délyt, adják be kérelmüket — Írásban. A 
fiatalemberek félóra múlva írásban adták át 
kérelmüket, mire a főszolgabíró kijelentette, 
hogy még aznap hagyják el a községet a kér-
vényre majd meg kapják a választ — buda-
pesti lakásukon. 

Hajdú és Csorna erre megindokolta, hogy 
Dénes István ellenzéki képviselőjelölt, akinek 
érdekében a törvények értelmében joguk van 
dolgozni. Dózsa legyintett egyet és igy szólt: 

— Dénes — több mint ellenzéki!... 
— Mit ért ez alatt főszolgabíró ur? — kér-

dezték a fiatalemberek, mire Dózsa kijelen-

Budapest„ október 11. A MTI jelenti: Prágai 
jelentés szerint az október 8-áról 9-ére virradó 
éjszaka magyar pénzügyőrök átlépték volna a ha-
tári és a cseh vámőrök felszólítására lövésekkel 
válaszoltak volna, minek következtében az egyik-
pénzügyőr megsebesült. Illetékes helyen felhatal-
mazták a MTI-t annak megállapítására, hogy a 
magyar vámőrség vagy más határőrségi szervek 
közegei a magyar—cseh határt sehol, egyetlen pon-
ton át nem lépték. A határon szolgálatot telje-
sítő magyar vámőrök, vagy más közegek részéről 
seho' fegyverhasználat n**m történt. Ebből meg-
állapítható, hogy a magyar—cseh határmentén 
olyan esemény, amelynek következtében a cseh 
vámközegek egyike megsérült volna, nem tőrtént* 
ezt a magyar határőrséget teljesitő közegekkel 
semmiféle összefüggésbe nem lehet vonni. 

I részeges Csicserin! 
a szövget nem akarja vissza-

fogadni 
Páris „ október 11. A Ubcrle szerint Csicserin), 

a 15 hónap óta szabadságon lévő külügyi nép-
biztost, nem betegsége miatt szabadságolták, ha-
nem mert igen erős alkoholista lett. Csicserint 
Berlinbe küldték gyógyulásra, de alkoholizmusa 
itt sem csökkent. Moszkvában befejezett ténynek 
tartják Csicserin elmozdítását. 

Miniszíedaiüács 
Budapest, október 11. A kormány tagjai pén-

teken délután gróf Bethlen István miniszterelnök 
elnöklésével minisztertanácsot tartottak, amelyen 
mindenekelőtt Maycr János földmivelésügyi minisz-
ter terjesztett elő jelentést a kormány által meg-
indított gabonavásárlási akció kedvező hatásairól. 
A minisztertanács azután foglalkozott Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter előadásában az uj 
katonai büntetőtörvénykönyvről szóló javaslattal, 
majd tárgyalta Bud János kereskedelmi miniszter 
előadásában a közhasználatú gépjármüvállalatok-
rót szóló törvényjavaslatot, végül letárgyalta és 
elfogadta Zsitvay Tibor igazságügyminiszter ismer-
tetésében a korlátok felelősségű társaságokról 
szóló s az okirati kényszerről szóló törvényjavas-
latokat. A minisztertanács, amely ezután folyó-
ucyeket tárgyalt, este 10 órakor ért véeet. 


