
Verekedés a francia kamarában 
Oköllal támadlak egymásra a képviselők 

Pátit, december 18. A francia képviselőház mai 
ülésén Dasset pártonkívüli képviselő azzal vádolta 
meg Brunet képviselőt, hogy bele van keveredve 
az Oustric-panamába. Brunet valótlanságnak minő-
sítette az állítást, majd ököllel támadt vádolójá-
rtak. Teremszolgák és kéoviselők választották szét 

dulakodókat. 

Közben a folyosón ujabb verekedés támadt. Itt 
TNvrter szocialista képviselő támadta meg Brunet 
képviselőt. Mindkét oldalról többen vetették ma-
gukat közbe és már-már általános dulakodás tá-
madt, amikor végre a háznagy a teremszolgák 
segítségévei natrvnehezen halvreállitotta a nyugal-
mat. 

A kamara délután ugy döntött, hogy a szocia-

listák által előterjesztett indítványt tárgyalja első. 
sorban, amely felszólítja a kormányt, terjesszen 
elő a munkanélküliség ellent biztosításra, továbbá 
a munkanélküliség csökkenté ére, a munkanélkü-
liek hatályosabb védelmére éa a munkanélküli 
segélyek növelésére javaslatokat 

Landry munkaügyi miniszter kijelentette,, hogy 
a kormány nem teheti magáévá a szocialista Ja. 
vaslatot, amely Franciaországot a munkanélküliek 

érdekében nagyobb költségekbe verné, mint amenyr 

nyit Németország és Anglia erre a célra fordítanak. 

Laval miniszterelnök szintén kijelentette, hogy a 
kormány nem fogadhatja el a szocialista javaslar 
tot és felveti e tárgyban a bizalmi kérdést. 

bisiosilva van 
Sxén-értelccxlet a vdrosöóxdn — Elegendő íUxelöanyag dll 

rendelkexésre, de a köxönség nem tud vdsdrolni 

(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

igen fontos értekezlet volt a városházán a város téli 

szénellátásának biztosítása ügyében. Az értekezle-

tet a kereskedelmi miniszter legutóbb kiadott ren-

delete értelmében tartották meg és azon részt-

vettek a kereskedelmi és iparkamara, a vasúti 

üzletigazgatóság, a vasúti főműhely, a gázgyár, a 

kereskedők szövetségének képviselői és a szegedi 

szénkereskedők. 

A kereskedelmi miniszter arra utasította a város 

hatóságát, hogy hívja össze a szegedi szénkeres-

kedőket és a szakképviseletek megbízottait és tár. 

gyalja meg velük a városi lakosság téti kályhaszén-

szükségletének biztosítására szolgáló intézkedése-

ket. Közölje azután a minisztériummai, hogy meny-

nyi hazai kályhaszénre van szükség a lakosság 

3 hónapi szükségletnek biztosítására. Felkérte a mi. 

Bi&zter a po gárn estért arra is, hogy közölje a sze-

gedi szénkereskedőkkel elhatározását amely szerint 

külföldi szén behozatalira semmi körülmények k >-

zótt sem ad engedélyt és ha a hazai jobbminőségü 

szénfajták kitermelésére alkalmas bányát nem szál-

Uthatnak kellő mennyiségű szenet a megrendelé. 

aek esetleges torlódása miatt, a szükségletet 

szerezzék be a rosszabb minőségű szenet termelő 

bányáktól. A miniszter a szegedi kereskedőknek 

a borsodi, a nógrád- és a hevesmegyei barnaszén* 

bányákat ajánlja, mert szállítási szempontból ezek 

fekszenek legközelebb Szegedhez. A miniszter ezzel 

a bányák aránylagos foglalkoztatását kivánja el. 

érni 

A pénteki értekezleten a miniszter rendeletét 

ir. Pávó Ferenc tb. tanácsnok, a gazdasági ügy. 

osztály helyettes vezetője ismertette. A kereskedők 

adataiból megállapították, hogy Szegrd téli szén-

ellátását a meglévő szénkészletek bőségesen biz-

tosítják, csak az a baj, hogy a közönség a nagy 

pénzhiány miatt nem igen vásárol tüzelőanyagot. 

A vasúti fűtőház főnöke arra kérte a kererkedő. 

ket, hogy propagálják erősebben a barnaszenet, 

mert különben az elsőrendű bányák nem elégít, 

hetik ki az igényeket 

Vértet Miksa kijelentette, hogy a kereskedők 

erre szívesen vállalkoznak, azonban kívánatos 

lenne, ha a vasút járna elöl jó példával. A vasút 

ugyanis saját alkalmazottainak csak elsőrendű ha. 

zai szenet ad ki rezsiáron. A fűtőház főnöke 

Kortcsonyl »|énd4kn»k alkalmas keidet! féritek, pár-
ntk, rráák.vOl divatos buzsdkl sdrkSxl, írásom-

kaldlaaxegl alh. magyaros himiís mintákkal. 

Díjtalanul megtanítjuk önt e munkák kisrités-
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elismerte Vértes Miksa kívánságának jogosságát 

és elmondotta, hogy eddig azért kaptak kizárólag 

elsőrendű fütőszenet a vasutasok, mert csak ilyen 

szén volt raktáron. A készlet azonban fogytán 

van és ezentúl barnaszenet kapnak a vasutasok is. 

A szénkereskedők elmondották ezután, hogy 

Szegeden körülbelül száz vagon külföldi cn van 

felraktározva. Ezt a szenet azonban a kormány 

tiltó rendelkezése miatt nem adhatják et. Arra 

kérik a város hatóságát hogy intézzen felterjesz-

tést a kormányhoz és kérje a meglévő készletek 

kiárusítását megakadályozó tilalom felfüggesztését, 

mert hiszen annak a külföldi szénnek az árát 

amely raktárukban fekszik, már régen kifizették, 

érte tehát valutát nem kell adni és igy a készletek 

kiárusítása nem sérti az ország valutapolitikájának 

érdekeit 

Az értekezleten elhatározták, hogy a kereskedők 

kívánságát pártoló javaslattal terjesztik a polgár, 

mester elé. 

As idö 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma l-lenti, hogy pén-

teken Szegeden a hőmérő legmcgar.abb állása —2.4 

fok Celtius, legalacsonyabb —7.2 fok Celsius. A 

barometer adata nullfokra és tengertzinre redu-

kálva reggel 766.3 mm., este 7693 mm A levegő 

relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben 

92 százalék. A szél iránya északi, erőssége 3—4 

volt. 

BUDAPEST. A Meteorológiai Intézet je-

lenti este 10 órakor: Hazánkban hideg az idő 

és esti jelentések szerint a nap folyamán 

csak Szegeden emelkedett a hőmérséklet 1 

fokkal a fagypont fölé, egyebütt — 2—3 fok-

kal a 0 pont alatt maradt. Kisebb havazások 

mindenfelé voltak. A felhőzet változó volt-

Prognózis: Továbbra is hideg idö, itt-ott kisebb 

havazás lehetséges. 

H budapesti egyetem birtokai 
ügyében vegyes döntőbíróság 

tárgyai Hágában 
Hága, december 18. Az itteni cseh—magyar 

vegyes döntő biróság most tárgyalja azt a 

hatásköri kifogást, amelyet a cseh á l lam tett 

abban a perben, amelyet a budapesti Páz-

mány Péter Tudományegyetem a cseh állam 

által kisajáli'ott birtokai ügyében megindított 

A cseh álláspont szerint a kérdéses birtokok 

nem az egyeteméi, hanem a magyar á l lam tu-

la jdonában voltak. A budapesti egyetem ez-

zel szemben régi, eredeti okiratokkal bizonyí-

totta, hogy az egyetem ónálló és a perelt bir-

tokok saját tulajdonai. A hatásköri kérdést a 

biróság a napokban dönti el. 

Karácsonyi é8 újévi 
ajándékok részletre is 
l a g o I c s á b b a n 

T ó t h ó r á s n á l 
Előnyös ABC beszerzés. Kölesei 
u 7 javítóműhely óra, ékszer 

Tört arany ezüst beváltás. 283 

Rablógyilkosság a trafikban 
Kaposvár, december 18. A lengyeltóti csend., 

őrség ma éjszaka rablőgyílkosságot fedezett feL 

özv. Simák Mártonná 75 éves trafikosasszony üz.; 

letébe ismeretlen tettes hatolt be. Késsel meg.: 

támadta, arcába és mellébe szúrt, majd az össze-: 

esett asszonyt addig szurkálta, amig meg nem hal t 

A tettes ezután kifosztotta az üzletet 

A nyomozás eddig nem tudta megállapítani a 

gyilkos személyét, azt sem, hogy a tettes menny! 

pénzt vitt el. Annyit azonban kiderítettek, hogy 

az öregasszony az egyik kaposvári banknál lévő 

13 ezer pengő összegű betétjét felmondotta. Való-

színűnek látszik, hogy a gyilkosnak tudomása volt 

erről és a pénzt akarta megkaparitani, de nem 

tudta, hogy a bank még nem nyújtotta át az ősz-

szeget. 

2,891.020 lakosa van 
Párisnak 

Páris, deoember 18. Most tették közzé az 

év elején tartott népszámlálás adatait. Ezek 

szerint Páris lakosainak száma 2,891.020* 

Utána következik Marseille 800.881 lakossal. 

A harmadik legnagyobb francia város Lyont 

amelynek 579.763 lakosa van. 

Nagy k a r á c s o n y i 

női kalapváfár 
Knittelnél 
289 Mélyen leszállított á rak ! 

Ékszereit, óráfát 
javitassa az ö t v ö í n é l l Vésések olcsón! 
F . Molnár. Kdrdsx ucca 12. s z d m . 

Karácsonyra 
K ö t ö t t á r u k 
rendkívüli olcsó árakon 
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