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t.
mat

szavazott

a

kormánynak,

amely igy az első ütközetet a kamarában
megnyerte.
Daíadier később az összes interpellációk el-

halasztásának tárgyában ismét felvetette a bizalmi kérdést. Ezúttal 360:220 szavazatarányban
kapott bizalmat a kormány.
Az ülés fél 9-kor ért véget. A legközelebbi
ülést csütörtök délelőttre tűzték ki.

Véres, vad uccal tüntetések
A bejelentett tüntetések este 7 órakor kezdődtek az úccán. Hatalmas tömeg vonult fel a Place
de la Concorde-on, mivel a kamara épülete körüli rendőrkordon áthatolhatatlan volt. Hét óra
tájban

kórházba. A véres összecsapások órákon át folytatódtak. Éjfél tájban a boulevardokon a báloldali szervezetek kezdtek gyülekezni és felvonulni a Place de la Concorde felé.
Attól kell tartani, hogy a jobb- és
baloldali tüntetők egymással ütköznek össze.

mintegy 10.000 főnyi tömeg gyűlt
össze,
de a boulevardok még egyre ontották az emberáradatot. A tömeg egyre hangosabb lett; egynegyed 8 órára
megindult az első roham a lovasrendőrök ellen,
akik a rájuk zuduló kőzápor és az óriási túlerővel szemben meg sem kísérelték az ellentállást. A tüntetők a hátráló lovasrendőröket
viharos örömujjongással követték és
•jból kőzáport zúdítottak

A francia fővárosban elképzelhetetlenül nagy
az izgalom, senki sem tudja, mit hoznak a legközelebbi órák.
A kamarában óriási izgalommal tárgyalják a
r forradalmi eseményeket. A jobboldal a kormányt vádolja a verontásokért.
A hajnali órákban jelenti budapesti tudósítónk: Párisból jelentik:
Éjfél után
az uccai harcok elcsendesedtek.

rájuk.

amely keményen tartotta a kordont és visszaverte a parlament felé törekvő tömeget. Később
már a tüntetések annyira elfajultak, hogy
a rendőrök csak sortűzzel tudták
megakadályozni, hogy a tömeg a
kamarát meg ne rohamozza.
Az első hírek hét halottról számolnak be, egy
másik hir azonban csak egv halottról tud. A
tömeg pusztított; felbontották a villamosokat,
az autóbuszokat.
A sortűz eldördülése előtt a lovasrendőrök ismételten megrohamozták a tömeget, de a lovak
megtorpantak a feléitik zuduló kőzáportól, amit
most már sűrűn tarkítottak
a környékbeli feldúlt vendéglőkből és kávéházakból elhurcolt üvegek, széklábak, asztalok és különböző btrendezési tárgyak darabjai.
A" rendőrfőnők látva a helyzet veszélyesre fordultát, parancsot adott: minden körülmények
között meg kell akadályozni, hogy a tömeg megrohamozhassa a kamarát, végszükség esetén
pedig fegyver! kell hasrnálni. A végszükség este
tél 9 órakor következett be
A rendőrség először a levegőbe
adott le néhány sortüzet, majd
amikor a tömeg ettől sem hátrált
meg, a sortűz a tömeg felé dördült
ll

A hatás borzalmas volt. Sikoltva, jajgatva, kiáltozva rebbent szét a beláthatatlan, hatalmas
tüntető tömeg néhány első sora.
Legalább húsz ember bukott el véresen az aszfalton.
Egyesek szerint ezek közül heten, mások szerint egy ember holtan terült el. Későbbi jelentések tíz halottról beszélnek, ezek a hirek azonhan még ellenőrizhetetlenek.
A sortűz ellenére a tömeg zöme nem oszlott
szét.
•

Este 10 óráig szakadatlanul folyt a
íiarc,
— Gyilkosok! Brigantík! Bestiák! _ kiáltozással támadt a tömeg a rendőrségre.
Sokan a tömegből revolverlövésekkel viszonozták a rendőri sortüzet.
Egymásután buktak le lovaikról a lovasrei rl
¿lök, akiket ezután a mentők száguldva vittek

a tüntetők felgyújtották a hadügy«
minisztériumot.
Néhány tüntetőnek sikerült az ablakon át a
minisztérium földszinti helyiségeibe
jutni,
ahol akták voltak felhalmozva. A tüntetők ezeket felgyújtották. Amikor a tüzet észrevették,
az már "nagy lánggal égett. A kivonult tűzoltóság munkaját rendkívül megnehezítette
a tüntető tömeg, amely meg akarta
akadályozni a tűzoltók munkáját.
Á rendőrség csak kardlappal tudott utat nyitni a tűzoltóknak, akik a tüzet rövid idő alatt
lokalizálták.
A Rue de Rivolin felhalmozott
barrikádokat is felgyújtották a tüntetők.
A kórházak tele vannak sebesültekkel, akik
közül egyforma arányban vannak rendőrök és
tüntetők. Súlyosan megsebesült Páris helyettes
rendőrfőnöke. Az éjszaka folyamán a kormány
utasította az ügyészséget, hogy a tüntetés megszervezői ellen államellenes bűncselekmény cimén indítson eljárást.

Daíadier kormánynyilatkozata

Közben a tömeg folvton ezt kiáltotta: „Pusztul ion a kormány!"
Kilenc óra felé a tömeg már 30—
40 ezer főnyire szaporodott, újból
és újból megrohanta a rendőrséget.

A rendőrség-

nek lassankint sikerült a tüntető tömeget a
mellékuccákba szorítani, ahol azután szétkergették őket. Nagy riadalmat keltett az a hir,
hogy

A kamara kétszer is bizalmai szavazott a kormánynak
DaJadier miniszterelnök a kamarában a kö- kölcsönösség és kiegyenlítődés alapján kötendő
szerződések utján. A munkát ui pénzügyi terv
vetkező
alaipján oly módon kell megkezdeni, nogy az
kormánynyilatkozatot
elavult és bonyolult szerkezeteket egyszerűbb
olvasta fel:
és modernebb mehanizmussal cseréljük ki,
— Egy hónap óta, egy botrány, amely egyéni hibákból keletkezett, megbénította a ka- amely az államháztartást gyorsabbá és behatásaikat kevésbé kellemetlenné teszi. A nyugmara munkáját, egymás ellen uszította a pártalan és szétszakított Európa népei előtt bitokat, demoralizálta az országot és a rendszer
zonyságot akarunk tenni arról, hogy
ellenségeinek alkalmat adott olyan tárgyalásokra, amelyeket a köztársaság ébersége a
múltban el tudott hárítani.
nem akarunk egyebet, mint béEbből az áthatolhatatlan légkörből csak ugy
két és országunk biztonságát megj u t h a t u n k ki, h a bátorsáagal
és
energiával
védeni.
teljes világosságot

dérit ünk az ügyre.

Á par-

lamentnek meg kell szavaznia azt a költségvetést, amely tényleges és lényeges megtakarításokat jelent, ölyan költségvetést kell megszavazni, amely haladást jelent, mert ellenkező esetben az előző kormányok alatt 18 hónapon át végzett munka visszafejlődik.
— El vagyunk tökélve arra, hogy fenntartjuk

jelenlegi

valutarendszerünket,

küzdeni

kell a munkanélküliség ellen és arra kell törekedni, hogy az országban ismét fellendüljön a gazdasági tevékenység. Külkereskedelmi mérlegünk megjavítása erdekében teljesen
reális politikát kell folytatnunk, még pedig a

Franciaország egész politikája kéít mondatban
csúcsosodik ki:
„Nemzetközi
együttműködés,
nemzetvédelem."
— Hűen kitartunk a nemzetek szövetsége és
kipróbált
barátai
mellett.
Franciaország
őszintén tanújelét adta békeakaratának és
bátran odaállhat a népek ítélőszéke elé. Sem
elvakultság, sem pedig gyávaság nem hajthat
bennünket arra, hogy magunkra vállaljuk a
felelősséget és országunkat egész Európával
együtt u j katasztrófák felé engedjük sodródni.

Háború a pékmesterek között,
leszállították a kenyér
(A Délmagyarország

munkatársától.)

A sze-

gedi pékmesterek között ismét kitört a háború
és ennek eredménye: pár nap óta másfél fillérért is árulnak fehérsüteményt
és 12 fillérért
egy kiló barna kenyeret.
Négy h ó n a p o n ke-

resztül egységes kenyér- és süteményárakat
léptettek életbe, mert a pékmesterek egyezséget kötöttek, hogy a szakoszályok által megállapított árakat alkalmazzák. A mult napokban több pékiparos megszegte az egyezséget
és olcsóbb kenyérárakat kezdett hirdetni. A
pékipari szakosztály
megpróbálta, hogy a
megegyezést továbbra is betartassa tagjaival,
ez azonban nem vezetett eredményre.
Jelenleg az a helyzet — mondják a pékiparosok —, hogy az egész országban Szegeden
árusít iák a legolcsóbb kenyeret. A tizenkétfilléres barnakenyér sehol sincs érvényben; a
pékmesterek szerint az az iparos, aki ilyen
áron hirdeti a kenyeret, kilónként 6—8 fillért
ráfizet az árusításra. Van sok üzlet, ahol 16
fillérért csemegerozs kenyeret,
17 fillérért
fehérkenyeret árusítanak, máshol 22—24 filléréri árusítják ugyanezt a kenyérfajtát, egyik

belvárosi pékmesrter
pedig a keménymagos
fehérkenyeret — 34 fillérért árusítja. A szegedi pékfronton tehát százszázalékos differencia is van az egyes kenyérárak között
Ugyanez a heíyzet a zsemlye és a kifliáraknál is, a napokban egyes helyeken fehérsüteményt 3 fillérért is kínáltak, de másutt a 4,
sőt 5 filléres póksüteményárak is érvényben
maradtak.
A péíkmesterek azt remélik, hogy az általános tisztújítás során megválasztott vezetőség
békét teremt az árharcban álló pékiparosok
között. Ha azonban ez neim sikerülne, akkor a
pékmesterek a hatóságtól fogják kérni, hogy
állapítsa meg Szegeden a kenyérárakat.

Rendkívüli olcsó árak!
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