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cflfTufk", — b'zonv©* kér7fr«ckhen fennálló el-
lenetek félretételével —, knzüs fronton, közös 
stratégiai tervek szcrinV.inditja meg a harcot 
BZ országban és a Házban a megalakuló kor-
mánv ellen. Ezeknek a tárgyalásoknak a be-
fejczését az teszi kérdésessé, hogy a Független 
Kisgizdrtparl egyelőre nem adta beleegyezé-
sét ahhoz, hogv saját erejét és tevékenységét 
alárendelje a frontnak. Erról még folynak a 
tárgyalások, de előreláthatólag kedvező befe-
jezést nyernek. 

A hétfő esti órákban 

az egységes pártban 

20—25 képviselő jelent meg. Ma már a hangu-
lat nem olyan rózsás és bizakodó, mint a vál-
ság első két napján volt. A párt ugy látszik 
neletnrődött abba, hogy Bethlen nem vállal-
kozik kahinetalakitásra, további állásfoglalás-
ra csak akkor kerül sor, ha a Lillafüreden va-
dászó Bethlen hazaérkezik. 

Az egységes párt 

klsgazdafrakclófa 

hétfőn délután értekezletet tartott, amelyen a 
helvzetH foglalkozva, szükségesnek tartotta 
leszögezni azokat a kívánságokat, amelyeknek 
teljesítését az uj kormánvtól várja. F.zek a 
követelések: kamatredukció, a kartellek meg-
rendszabálvozása, a gazda adósságok ügye, az 
ipari cikkek árának leszállítása, a pártve-
zetőség felfrissítése és nagyobb aktivitás a 
pártban, legalább 3 évre terjedő moratóriumos 
intézkedések és ujabban az is. hogy a pénz 
szűkét meg kell sriintetni, de infláció nélkül. 
Az értekezlet szűkebb bizottságot alakított, 
melvnek a feladatává ezeknek a kérdéseknek 
nyilván való tartását és a kormánynál való ki-
sürgetcsét tették. 

A késő esti órákban 

politikai körökben, az a szenzációs hrr ter-
ledt el, hogy a kisgazda frakció értekezlete tu-
lajdonképpen Gömböc-ellenes volt és a követe-
lések felállítása azt jelenti, hogy ha az u j kor-
mány azokat nem fogadia el, ugy az egységes 
párti agráriusok utja elválik az egységes párt-
tól. i'letve a kormánytól 

De VaSera feltűnő elnöki beszéde 
a Népszövetség közgyűlésén 

»Huszonötmillió munkanélküli cselekvést követel«« 

Genf, szeptember 26. De Valera, a népszö-
vetségi tanács elnöke, ma délelőtt megnyitotta 
a Népszövetség közgyűlését. Az ir miniszterel-
nök a hagyománnyal ellentétben nem a nép-
szövetségi titkárságban készíttette el megnyi-
tó beszédét, hanem a maga gondolatait fejezte 
ki. Kijelentette, hogy 

ha a Népszövetség a leszerelési kér» 
désben szegénynek bizonyul, elma-

radhatatlan az Összeomlása. 

A Népszövetség ma. mint a közvélemény vád-
lottja, a vádlottak padján ül. A fegyverke-
zési verseny helyéhe a nemzeti jogok bizton-

ságát kell léptetni, a gazdasági fejadatokat 
meg kell oldani. 

Huszonötmillió munkanélküli cselek-
vést követel a hatalmaktól. Ha nem 
jönnek eselekedetek, összeomlik az 

egész gazdasági élet. 

A népszövetségi közgyűlés ezután a görög Po-
litisxt választotta az idei közgyűlés elnökévé. 
.¿¿.Oá-szúK aelegáiusa közül 4-t Poütiszre szava-
zott. 

Az u j elnök beszédében szembefordult De 
Valera megállapításaival. Kijelentette, hogy 
a Népszövetségben uralkodó pánikhangulat 
jogosulatlaa. a Népszövetség szilárdan áll. 

A hétfői ötperces formális illés után 
a közgyűlés kedden kezdi tárgyalni 

a gázgyári szerződés részletelt 
A bizottsági tárgyalásoknak még nincs konkrét eredménye 

(A Délmagyarország munkatársától. A tör-
vényhatósági bizottság hétfőn délután csak for-
mális ülést tartott. A közgyűlési határozat alap-
ján kiküldött tizenőtős bizottság ugyanis nem 
fciezte be tárgyalásait a gázgyári érdekeltség 
képviselőivel és igy javaslatát nem terjeszthette 
a közgyűlés ele. Ez a bizottság péntek óta min-
den nap. vasárnap kivételével, délelőtt és dél-
rtán is ülésezett. Hétfőn délelőtt a megbeszé-
lésen résztvettek a gázgyár képviselői is, azon-
ban 

az anyaggal nem 
tek el 

készülhet-

és ¡gv a bizottság sem állíthata össze a maga 
javaslatát. 

Délután négv órakor ült össze a közgyűlés, 
de már sokan tudták, hogy csak formális ülés 
lesz. ezért alig tizenöt városatya tartózkodott 
a közgyűlési teremben, amikor Sumogvi Szil-
veszter polgármester megnyitotta az ülébt. A 
«romháti ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
a polgármester a következő bejelentést tette: 

— A napirend szerint folytatnánk a gázgyári 
javaslat tárgyalását, mivel azonban a közgyű-
lés által kiküldött tizenöt tagu bízottság még 
nem fcjezle he tárgyalásait a gázgyár képvise-
lőivel, 

a mai ülés! lélbeszakiiom és 
tolytalásál holnap délután 4 órára 

fűzöm ki. 

A t'zenötüs bizottság tagjai arra törekszenek, 
hogv közelebb hozzák a két álláspontot. Rcmcl-
ht ló, hogv holnap délelőtt befejeződnek a tár-
gyalások és igy a délutáni közgyűlés már meg 
is hozhatia döntését. Felkérem a sajtót, —mon-
dotta végűi a polgármester —, hogy hívja fel 
a törvényhatósági bizottság tagjainak figyelmét 
a holnapi tárgyalásra kerülő kérdés nagy fon-

tosságára és arra, hogy minél nagyobb szám-
ban vegyenek részt a keddi közgyűlésen. Igen 
fontos lenne, hogy népes közgyűlés hozzon eb-
ben a nagy jelentőségű ügyben határozatot, 
mert ebben a határozatban a közönség akara-
tának kell visszatükröződnie. 

A formális ülés mindössze öt percig tartott. 
Utána a polgármester elmondotta a Dclmagyar-
ország munkatársának, hogy 

a lizenöíös bizottság 

délelőtti ülésén erős viták voltak, a megbeszé-
léseknek azonban még konkrét eredményük 
nincs. 

— Hogy létrejöhessen a megegyezés —mon-
dotta a polgármester —. ahhoz a gázgyár fölté-
teleinek jelentékeny megjavítása szükséges. 
Hornemissza igazgató a tizenötös bizottság előtt 
azt igyekszik bebizonyítani, hogy a gázgyári 
érdekeltség még az-eredeti tervezetben szereplő 
feltételekre is ráfizet, veszteségét azonban a 
távvezeték kiépítése esetén behozná, mert ak-
kor Szegedből déhidé.ki áramelosztó központot 
fciiesztene. 

A bizottság az elnapolt közgyűlés után ismét 
összeült a gázgyár képviselőivel és este nyolc 
óláig folytatta a tanácskozást. A záróülés va-
lószínűleg holnap délelőtt lesz. amikor a gáz-
^ á r képviselői konkrét javaslattal válaszolnak 
a bizottság áltat fMálli'ott kívánságokra. 

Oreher söntésben 30 f. a zóna 
zóna és tészta 60 f. Filléres 

vackor*: 

írógép szalagok sjar.intAlt la mirHWpbon, 
p.vArí Arv %n kaphatók. Tegyen egy próbarcnde lé* ! J»*» o 

Ke.lernél Wl-Ionon. Káráé* aoca S>. (Félemelet.) Tel. Í j t>3. 

Korányi II. - válogatott 
A Szegeti FC jobbs/élsöle a i osztrák«* 

elleni csapatban 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) Má-
riássy szövetségi kapitány hétfőn e»te össze-
állította a vasárnap az osztrákok ellen sze-
replő válogatott csapatot, amely a következő: 

Aknai. Dudás (Uipest)—Koránvl 1. (Ferenc-
város). Borsánvi < U ipestV-SárosI—Lázár (Fe-
rencváros), Korányi II. (Szeged FC)—Cseh II. 
(Hungária)—Turav (Ferencváros)—Kalmár 

(Hungária)—Déri (Törekvés). Tartalékok: L'i-
várv (Hungária) és Toldi (Ferencváros). 

Á Budapest—Bécs mérkőzés magyar csapata 
a következő: 

Háda (Ferencváros), Kővágó (Újpest), Biró 
(III. ker.\ Lvka (Ferencváros), Szalay (Új-
pest), Szaniszló, Ottáw (HungáriaX Avar, Ja-
knhe (Újpest). Titkos.' Szabó III. (Hungária). 
T::rt ' k: Barátky (Hungária). 

A Szeged FC sikerét ielenti, hogy egyik 
fiatal szegedi játékosa, KTÓneiibergen—Korá-
nvi Mátyás lesz az osztrákok elleni ,J»agy-
válofialolt" jobbszélsője. 

Hatna ni koplalás után 

Gandhi abbahagyta 
az éhségsztrájkot 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bom-
bayből jelentik: Gandhi abbahagyta az éhség-
sztrájkot, Pontosan 6 napon és 5 órán keresz. 
tül nem vett magához táplálékot. A sztrájk 
beszüntetése arra a hirre történt, hogv as an-
gol kormány jóváhagyta az indiai választójog 
kérdésében kidolgozott kompromisszumos ter-
vezetet. 

Vasárnaptól megszüntetik 
a szeged-budapesti 

harmadik gyorsvonatpárt 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Most 

tették közzé az államvasutak teli menetrend-
jét, amely október 2-án, vasárnap lép életbe. 
Szegedet a legérzékenyebben a téli menetrend-
nek az az intézkedése érinti, amellyel vasár-
naptól megszüntetik a harmadik budapest— 
szegedi üvorsvonatjáratot Ismét beszűntették 
tehát a Budapest nyugati pályaudvarról 7 óra 
20 perckor induló szeged—szőreg—temesvári 
gyorsvonatot, valamint ennek ellenvonatát, 
amely este fél nyolckor induh eddig Szegedről 
Budapestre. 

Titulescut (elmentették 
a genll delegáció vezetésétől 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu-
karestből jelentik: A román politika nagy ese-
ménve. hogv Tittilccu: bukott ember. A Vaj-
da-kormánnyal való nézeteltérései buktatták 
meg. A genfi román delegáció vezetésétói fel-
mentetlék. Titulescu rövidesen visszatér lon-
doni állomáshelyére. 

Kedden sfaláriális tárgyalás 
a hidegkúti gyilkosság ügyében 

Budapest, szeptember 26. Vasárnap egész 
nap folyt a pestvidéki ügyészségen Éder Jó-
zsefnek. a pesthidegkuti rablógyilkosság gya-
núja miatt letartóztatott órássegédnek a ki-
hallgatása. Eder József mindvégig tagadott, 
azonban ennek ellenére is statárium elé állít-
ják. mert az ügyészség ngv látja, hogy a ter-
helő adatok elégségesek erre. 

A pestvidéki ügyészség értesítette Gaál End-
rét. a pestvidéki törvényszék elnökét, hogv a 
rablógyilkossággal gyanúsított Éder ügyében 
a statáriális bíróság összehívása szükségessé 
vált. Gaál azonnnl intézkedett, hogy a statáriá-
lis bíróság kedden összeüljön. 

A statáriális tirgvalás során a tanuk egész 
tcrn..;;t fogjak kihallgatni. Ilyenformán elő-
állhat az az eset, hogv egy nap alatt nem fe-
jeződik be a főtargyalás. 


