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M francia Ramarai 
lesszava&ía a Mriand-lcarmúnyí 
Briand beadta lemondását — 4 Icormánybulkás általános meg-

lepetést h: eltett 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.") 

Párisból jelentik: Miután a francia kamará-
ban a kora délután megállapodtak abban, 
hogy a költségvetés tárgyalását csütörtökön, 
a mezőgazdasági interpellációk tárgyalását pe-
dig pénteken kezdik meg, a Ház elnöke sza-
vazás alá bocsátotta Monligny képviselő ja-
vaslatát, amely szerint a Ház a külpolitikai 
interpellációkat november 15-én veszi tárgya-
lás alá. A kormány a javaslat ellen foglalt 
állást és ennek kapcsán felvetette a bizalmi 
kérdést. 

A kommunisták, szocialisták, valamint a 
radikális szocialisták nagyrésze a kormány 
ellen szavazott, mig a centrum és a jobbol-
dal nagyrésze a kormány mellett foglalt ál-
lást. A szavazás eredménye az lett, hogy 
a képviselőház 2SV szavazattal 277 ellenében 

Montigny képviselő javaslatát fogadta el s a 

leormány 11 szavazattal kisebbségben maradt. 

A kormány tagjai azonnal elhagyták az 
üléstermet s a Palais Bourbon miniszteri sza-
lonjában gyűltek össze, ahol megszerkesztet-
ték a kormány lemondó levelét. 

A kormány tagjai, élükön Bríand minisz-
terelnökkel. este 7 óra. 25 perckor az Elysée-
palotába mentek, ahol átadták a köztársasági 
elnöknek a kormány lemondó levelét. 

Briand lemondása ejrész Párisban 

őrlési meglepetést 

keltett. A legnagyobb hatást azokra a képvi-
selőkre gyakorolta, alkik szavazatukkal elő-
idéztek a kormány bukását. A politikai hely-
zet egyelőre teljesen bizonytalan. 

A Briand-kormány julius 31-én lépett hi-
vatalba és most, az első őszi ülésen egészen 
váratlanul megbukott. Briand kijelentette, 
hogy többé nem vállalja a miniszterelnökséget. 

Hivatalos kSslés 
párisi Jóvátételi tárgyalásokról 

„A magyar-román optánspSr késlelteti a munka befejezését" 

Páris október 22. A Havas Iroda jelenti: A ke-
leti jóvátétel kérdésével foglalkozó bizottság ma 
délután ülést tartott. A bizottság a hét minden 
napján ülésezni fog. Remélik, hogy az eddigi 
jelek alapján rövidesen hozzákezdhetnek a szám-
szerű adatok megállapításához. 

A bizottság körében ugy vélik, hogy a nehézsé-
gek, amelyek a magyar—román optánskérdés kap-
csán merüllek fel, Jóllehet nem veszélyeztetik a 
tárgyalások végeredményét, mégis Jelentékenyen 
késleltetni fogják a munkálatok befejezését. A 
munkálatok minden valószínűség szerint • hó-
nap vége előtt nem érnek véget. 

Fárls_ október 22. Az Oeuvre hasábjain Hany 
Barde hosszabb cikkben foglalkozik a keleti jóvá-

Garami és M№C§in($er 
ssserdlán űélben QaxaérKesAK ? 
Budapest, október 22. A legújabb hírek sze-

rint Garami Ernő és Buchinger Manó haza-

jövetelének időpontját most már megállapí-
tották. Györki Imre képviselő hétfőn Bécsbe 
utazott , ott elintézte mindazokat c dolgokat, 

amelyek Garami és Buchinger hazajövetelét 

megelőzték az útleveleikkel kapcsolatban. Most 

már Garami és Bucfainger útlevelekkel és 
minden szükséges irattal rendelkezik. A leg-
újabb híradások szerint megállapodás történt 
az irányban, hogy a két szocialista vezér 
délben egy órakor érkezik haza a bécsi gyors-

vonattal. 

Megkezdődött a csendőrfelvonulás 
a dorozsmai kerületben 

Dénes Istvón táviratban kért orvoslást a belügyminisztertől 

(A Délmaggarország munkatársától.) Pén- í 

teken lesz a dorozsmai választás, de már ma 
megkezdődött a megszokott kép: a csendőrök 
felvonulása. Kedden délután csendőrök jelen-
tek meg dr. Dénes István, az ellenzéki jelölt 
kisteleki pártirodájában. Csendőr tartózkodik 
a kapu előtt és bent a teremben is. Az ellen-
zéki párt így kénytelen csendőri felügyelet 

alatt dolgozni. 

Ugyancsak csendőri felügyelet »őrzi« a Dé-
rtes-párt kisteleki párttitkárát. Amikor Dénes 
látta a helyzetet, azonnal felkereste Farkas 
Béla főispánt — aki a kaszinóban nyíltan 
agitált az egységespárti Steuer mellett — és 
megkérdezte, mi az intézkedés oka? A főis-
pán ekkor kijelentette, hogy a titkár — kom-
munistagyanus. A valóságban pedig a titkár 
nemrég iben még — a szentesi kormánylapnak 

volt munkatársa... A történteket Dénes Ist-
v á n táviratban jelentette be a belügyminisz-

ternek, vázolva, hogy így gátolják meg az el-
lenzéki agitációt. 

Fáy Marcii 
O s l e f e 311 

SZEGED, Kígyó ucca 5. sz. 

ör.CréMégefotiraims kölnivíz 
us gyógyszertárban. 
l.ZO. nagy llveg Arn 2.40. 

tételek kérdésével. A cikk cime kiemeli, hogy 
Románia azasat fsnyegel&eik, hogy felborítja a Jó-
vátételek szakértőinek tervezetét, ha Magyaror-
szág nem mond le az optánspor további folytatá-
sáról. Románia kész a maga részéről törölni a 
magyar jóvátételi számifit, dc azzal a teltétellel, 
hogy Budapest lemond az optánspörró'I. Budapest 
ezzel szemben azt vitatjía, hogy nem lehet jóvá-
tételt kívánni egy olyan államtól, amellyel a béke- ; 
szerződésben Igen keményen bántak és tiltakozik j 
az ellen, hogy az optánsiügyet belekeverjék a bi-
zottság munkálataiba. 

Románia és Magyarország vitája — irja Barde 
— ezen a ponton általáiaos érdekű kérdéssé válik 
és minden nemzetet érdekel. 

ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogva kitűnő hatású. 
Csak zárt üvegekben kapható a 506 

Szent Hólcus 
K i s Uves Ara 

fi EI. é. IsöggvktfzünsÉg szíves figyelmébe 
ajánlom, h gy Makkuseidí' sor 44. sí. "1AI n ' l é? gyerraekrubadivat-
1 érmeim; november eUejétfi. áthelyeztem Takarék-
tar ucca 2. sz. alA, etsö emeletre, ahol legkénye-
sebb igényéket ig kielégítem igvek.zem Köpenyeket, kosztümöket 

és estélyi rohákariego csóbban készítek. 618 
Kérem a tisztelt bölgykOzönség 
szíves pártfysáíát Mandeikera l l t ésa í . 

m 
(O. M. T. K.) h 

pastórözöít tej 
szükségletéi naponként pontosan hárhoz szí , 

| liq&fc, ha megrendel! 15—48 telefoni-zöme 

FasiszfoeStemes ffintetak 
mMkk a brüsszeli oias; 
Bagyksvslség épületére 

Brüsszel október 22. Umberto olasz trónörí) 

és Maria Jósé belga királyi hercegnő eljegyzést 

hire Brüsszelben fasisztaellenes tüntetésekre a 

alkalmat. Este 9 óra tájban mintegy 150 fi: 

ember vonult a brüsszeli olasz nagykövetség i 

lete elé. A tüntetők között több olasz antifasi« 

is volt. A fiatalemberek ötször rálőttek az épült 

a golyók azonban senkit sem találtak. Ezután 

zápor zudult a követség palotájára, amelynek IV 

ablaka összetört. A követség ajtaját is be aka 

törni, ez azonban nem sikerült. Közben a fi;' 

emberek állandóan abcugolták a fasizmust és ft 

solinit. Mire a rendőrség megérkezett a köve 

elé, a tüntetők már szétszéledtek. 
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Kapuzárás: 10 óra 
Tiszteli Szerkesztő Url A n a p o k b a n I > 

zölték a kapuzárási rendeletet. Ez ind . 
arra, hogy egy kérdéssel forduljak a Dé, 
gyarországhoz. Mit használ mindez minek l -

szegény lakóknak!? Mert ha 9 óra után -
vünk haza pár perccel is, a kapu már 
van zárva, ki fog a házmesterrel kikezc 
és ellenségévé tenni? Az amúgy is mi 
ellenségeskedő házmesternek ki fogja a 
bályrendeletel odamutatni? Bizony, kéren. 
szurkoljuk azt a 20 filléreket most is, g; 
mint azelőtt, bármilyen megterhelés is. 
kérem a Főszerkesztő urat, tessék oda h, 
hogy a városi hatóság megértse, hogy le 
nek egyszer már a lakókra is tekintette' 

a rendeletet foganatosítsa ugy, hogy ne f 

ják be a kaput 10 óráig, ugy mint Pestet í 

csak irott malaszt legyen, hogy a szabály í • 
deletet közzétették, hanem szerezzenek én 
is e rendeletnek, hogy 10 óráig nem sr : ' 

bezárni a kaput. 

Csak egy példát hozok fel. Egész nap 
gozom, levegőre sem mehetek. Megvactk V 
zunk, mire a gyerekek elalszanak, 9 óra. . ,-
kor mehetnénk csak levegőre egy órára, 
egy kissé az egésznapi szobalevegőtől fel 
süljünk. Nyáron meglehetjüli, ellenben tno 
már nem, mert ebből a kis keresetből -
20 fillér kapupénzre nem telik. 

Kérdem most, nem várhatjuk-e jogosa« t 
várostól , hogy kissé törődjön a polgárait» >! I 

Mert hányan vannak hozzám hasonlók, 
nem tudják nélkülözni a napi 20 fillé 
kénytelenek lemondani még a friss le 
ről is? 

Teljes tisztelettel: Eav elő!. 

Por a Kálmán-uccáfoan 
Igen tisztelt Szerkesztő Url Azon k é u 

vagyok bátor önökhöz fordulni, ha mélt 
nának a Délmagyarországban helyet adr.' p 
naszos soraimnak, őszintén szólva egy, ki' • •'• 
hanyag eljárás a köztisztasági hivataltól, • r. 
például a Kálmán-ucca tisztántartása müv^r* 
különös módon történik. Például erre 
héten hirét sem lehet látni az uccaloc • 
nak, hanem egyszer csak ott terem 8—H • 
jól felfegyverzett uccaseprő, mintha csak i 
égből pottyantak volna le és anélkül, 
előbb egy kis locsolást végeznének, olya 
telen porfelleget vernek, hogy az embe k§> 
pes a nagy porba belepusztulni. 

Kiváló tisztelettel és hálás köszönettel: 5jfjg 
Kálmán-uccai gornqelő, s * 


