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la el a tőrvényjavaslatot. 
P e I r 6 Kálmán a vidéki Kamarák felfogását 

Ismeretté, 
K e l e m e n Kornél azt fejtegette, hogy az 

Ügyvédi kar nehéz helyzetének kérdésében 
egyetért a kormánypárt ¿s az ellenzék. 

L á z á r Andor igazságügyminiszter: Az ügy-
védi kamaráknak tulajdonKépen ki kell zárni 
soraikból a nemfizető tagot. Halálra van itélve 
az önkormányzat, amelynek tagja csak a jogot 
gyakorolja, de kötelességét nem teljesitL 

A Ház a javaslatot általánosságban és rész-
leteiben is elfogadta. 

E c k h a r d t Tibor a napirendi indítvány 
kapcsán az állásnélküli if júság ügyét tette szó-
vá. 

V a y Miklós báró a leghelyesebb megoldás-
nak azt tartja, ha munkaalkalmat biztosíta-
nak. 

Z s i n d e l y Ferenc: Fel kell karolni az 
ipari és mezőgazdasági munkásság ügyét is. 

Az ülés fél 10-kor ért véget. 

flz osztrák horogkeresztesek 
példátlan tüntetések rendezésére használták fel 

Suvich olasz államtitkár bécsi látogatását 
Bécs, január 18. S n v l c B , olasz külügyi ál-

lamtitkárt az osztrák horogkeresztesek példát-
lan tüntetéssel fogadták Bécsbe való megérke-
zése alkalmával. A tüntetők Suvich fogadására 
megjelent Dollfuss kancellárt és az osztrák kor-
mányt Is szidalmazták, sőt két papirpetárdát 
is félrobbantottak. A rendőrség a tüntetőket 
gumibottal verte szét. 

A nemzeti szocialisták SuvicK bécsi tartóz-

kodását szakadatlan tüntetésekre Használták 
feL A városban egész nap állandóan robbantak 
a petárdák. Amerre Suvich járt, mindenütt 
megismétlődtek a tüntetések Dollfuss kancellár 
ellen. Az Imperiál-szálló előtt is, — ahol Su-
vich lakik — hatalmas demonstrációt rendez-
tek. A nap folyamán kétszáznál több letartóz-
tatás történt 

Franciaország felmondta 
a német—francia kereskedelmi szerződést 

Páris, január 18. A"z Havas Iroda csütörtö-
őn este közölte a francia kormány elhatározá-
sát, hogy az 1927. évi német—francia kereske-
delmi szerződést felmondja. Franciaország 

berlini nagykövete utasítást kapott, hogy hol-
nap közöl je ezt az elhatározását a német bi-
rodalmi kormánnyaL 

Lfobb Siavisky-boirány 
a francia kamarában 

Egy tobboldali Képviselő súlyos vtídfa Paul Boncour kttl-
Ugyminlsxter és dte Monde tíllamílílcár ellen 

(Budapesti tudósítónk' telefon jelentése.) Pá-
risbói jelentik: A kamara csütörtöki ülésén is-
mét viharos botrányt keltett a Stavisky-ügy. 
H e n r i o t jobboldali képviselő megvádolta a 
hatóságokat, hogy az ügyet eltussolták. Tom-
boló zaj fogadta azt a bejelentését, hogy az 
űgj védképvisetők feltűnően szerepelnek szen-
zációs biinperekben. A rend teljesen kiborult, 
amikor Henriot felsorolta ezeknek a politiku-
soknak nevét, majd 

megvádolta de Monde közoktatás-

ügyi államtitkárt és Paul-Boncoor 
külügyminisztert, 

hogy ügyvédi minőségükben összeköttetésben 
állottak Staviskyval. A felháborodás olyan vi-
hara zudult Henriot felé, hogy az elnök kény-
telen volt az ülést felfüggesztenL 

A folyosón izgalmas összetűzés játszódott le 
de Moncie államtitkár és Henriot között. Már-
már ökölre mentek és csak a közbelépő képvi-
selők tudták megakadályozni a kitömi ké-
szülő verekedést 

Vasárnap kerületi értekezletet tart Szegeden 
a szociáldemokrata párt 

Ct DéfmagyaTOTszág munkatársától.) A szo-
ciáldemokrata párt vasárnap kerületi értekez-
letet tart a Pacsirta-uccai Módos-féle vendég-
lőben. A kerületi értekezleten a szegedieken kí-
vül megjelenik Vásárhely, Szentes, Makó, Oros-
háza, Csongrád, Szegvár, Mindszent, Dorozs-
ma, Szőreg, Deszk, és a többi helység kikül-
dötte. Eddig több, mint 200-an jelentették be 
részvételüket. Az értekezlet vasárnap egész na-

pon át tart. Reggel fél 9 órakor kezdődik. X ta-
nácskozás tárgysorozatán érdekes témák szere-
pelnek, igy: a politikai és gazdasági helyzet is-
mertetése; a mezőgazdasági népesseg s a szociál-
demokrácia; a pártszervezetek és a sajtó jelen-
tősége. Az egyes kérdések előadói a következők: 
K é t h l y Anna országgyűlési képviselő, Ta-
kács József és L á j e r Dezső párttitkárok. 

II negyven órás munkahét, 
a munkanélküliség esetére szóló biztosítás 

és a létminimum 
A szegedi Szakszervezeti Bizottság Qlése 

A* szegedi szakszervezeti bizottság csütörtökön 
feste a Munkásotthonban szalon agyülést tartott 
amelyen Lájer Dezső párttitkár nagy érdeklő-
dés közepette beszélt a hO órás munkahétről és 
a munkabérek rendezéséről. 

— Ma a tőke nemcsak a munkabéreket szál-
l j a le — mondotta —, hanem felemeli a mun-
kaidőt is. Ma az iparban Magyarországon 
6(>8.820 munkás dolgozik, ha a 40 órás munka-
hetet bevezetnék, akkor 938.688 munkást lehet -

| ne foglalkoztatni, tehát 298.868 munkással töb-
bet, mint most. Érthetetlen, hogy miért nem 
valós;1ják meg a 40 órás munkahetet pedig 
a törvényhatóságok emellett foglaltait állást. 

— Rosszul megy az iparnax és a mezőgazda-
ságnak is, mert á munkanélküliek és a lMmi-
nimumot sem kereső munkások kikapcsolódtak 
a fogyasztási folyamatból. 535 millió pengőre 
tehető az az összeg, amely a fogyasztás lecsök-
/kenése folytán nem kerülhetett' bele a gazda-

sági élet vérkeringésébe. 
— Ismerve az állam pénzügyi helyzetét — 

folytatta Lájer —, arra nem gondolhatunk, 
hogy a közélet állitsa munkasorompóba a mun_ 
kanélkiilieket. De a magántőke, amely fog • 
lalkoztathatná a munkanélküliek tömegét, mert 
az országban nagyon sok munka van, amit el 
kellene végezni. De nem állitják munkába a 
munkanélkülieket, mert csakis igy képes a ka-
pitalizmus az alacsony munkabéreket fenntar-
tani. 

További beszéde során Lájer a szegedi vi-
szonyokkal foglalkozott a munkaközvetítő hi-
vatal legutóbb kiadott és lapunkban is ismer-
tetett évvégi statisztika alapján. 

— Ez a statisztika — mondotta — igen elszo-
morító képest fest a szegedi munkanélküliség-
ről. A bajokkal szemben munkafroní megte-
remtését találja célszerűnek a szegedi munka-
közvetítő hivatal vezetője. De mi az mondjuk 
erre, hogy nem kell Szegeden munkafront, ha-
nem munka kellene. A munkafront rendelke-
zésre áll már régen, jöjjenek már végre a mun-
kával is, mert az úgynevezett szükségmunkák-
nak — mi is elismerjük — nincs meg a munkai 
értékük. Szomorú viszonyokat látunk Szege-
den a munkabérek alakulásával is. Átlagban 
az országbn 37 százalékkal csökkentek a mun-
kabérek, de ezzel szemben Szegeden több olyan 
szakma van, ahol a munkások a bérük kéthar-
madrészét elvesztették. 

Beszéde végén Lájer párttitkár szervezke-
désre hívta fel a megjelenteket és határozati 
javaslatot terjesztett elő, amelyben megállapít-
ja, hogy a munkanéküliek óriási ömege azért 
nem jut munkához, mert a magyar iparban az 
átlagos munkaidő még ma is heti 56 óra. A 
munkanélküliség, valamint az állandó bércsök-
kentés többszáz millió pengőt von el a munká-
sok háztartáséból és pusztitja a belső fogyasz-
tó és munkapiacot A határozati javaslat el-
fogadásával a szakszervezeti bizottság követeli, 
hogy a törvényhozás minden foglalkozási á.r-
ban sürgősen tegye kötelezővé a heti 40 órás 
munkaidőt, sürgősen valósítsa meg a munka-
nélküliség esetére szóló biztosítást és a törvény 
életbeléptéig minden munkanélkülinek rend-
szeres munkanélküli segélyt fizessen az állam, 
végül, hogy sürgősen alkottassék törvény, amel y 
minden foglalkozási ágban kötelezővé teszi i 
létminimum fizetését. 

Egy év alatt: 
92 lakóházépítés 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mér-
nöki hivatal statisztikája szomorú fényt vet az 
épitőipar és a vele kapcsolatos szakmák mun-
kanélküliségére. A statisztika szerint az elmúlt 
év folyamán a város területén mindössze 291 
épitési enegdélyt kértek A közel háromszáz 
épitési engedély közül 92 vonatkozott lakóház 
építésre, a többi kétszáz esetben kisebb épület-: 
átalakításra, melléképület emelésére, kibővité-> 
sére kértek engedélyt. A 92 lakóházépitkezés 
közül 69 földszintes, 12 magasföldszintes és 11 
emeletes lakóház volt. Egy lakóház a belvá-
rosban, a többi a külvárosban és a telepeken 
épült, külön a tanyán 73 lakóházat építettek a 
mult év folyamán. 

Ha az 1933-as statisztikát a kétévelőtti ki^ 
mutatással hasonlítjuk össze, akkor látszóla-
gosan javult a helyzet, mert 1932-ben 81 lakó-
házépült Szegeden. Amíg azonban a mult év-
ben nagyobbrészben földszintes lakóházakat 
építettek, 1932-ben az emeletes házak építésére 
esett a nagyobb százalék. 

1934-ben az építkezések terén a helyzet ja-
vulását várják. Azt remélik, hogy a tatarozási 
kedvezmények megadása több magánost na-
gyobbméretü renoválási munka megindítására 
fog serkenteni. 

Vasárnap: blrkozóbainokság 
A birkózó szövetség déli kerülete vasárnap 

rendezi meg a kerület szenior birkózóbajnok-

ságokat. A verseny válogatóverseny is lesz a 

február 4-én Pécsett eldöntésre kerülő vidéki 

bajnokságokra. A ba jnoki küzdelmek előtt ren-

dezi meg a birkózó szövetség déli kerülete tiszt-

újító közgyűlését 


