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Minfszferlanács 
Budapest, december 3- A kormány tagjai ked-

den délelőtt 9 óraikor Gömbös Gyula miniszter-
elnök elnökletével minisztertanácsot tartottak-
amelyen folyó ügyeket tárgyaltak- A minisz-
tertanács délután 4 órakor ért véget-
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Szent István napja 
nemzeti ünnep Eesz 

A felsőház ülése 

Budapest- december 3- A! felsőház keddi 
iilését gróf Széchenyi Aladár napirend előtti 
felszólalása vezette be. amelyben a kormánytól 
Szent István napjának nemzett ünneppé való 
nyilvánítását és a teljes vasárnapi munkaszü-
net törvénybeiktatását kérte-

Gömbös Gyula miniszterelnök válaszolt az 
interpellációra és bejelentette- hogy a kormány 
már elkészült Szent István napjának nemzeti 
ünneppé nyilvánításáról szóló törvényjavaslat-
tal és azt Szent István haldiának 900-ik évfor-
dulója alkalmából kívánja beterjeszteni 

Elvi álláspontja a vasárnapi munkaszünet 
betartása, sajnos azonban ez gyakorlatilag 
nem vihető teljesen keresztül Elég csak arra 
hivatkozni, hogy általános munkaszünet ese-
tén, különösen a nyári napokban, a nagyobb 
városok élelmezését neim lehetne ellátni-

A fémjelzésről szóló törvényjavaslatot vita 
nélkül elfogadták, majd áttértek a gazdaadós-
ságokról szóló törvényjavaslat tárgyalására-

R szabadtéri fátékok 
felszerelése 

(A Délmagyarország munkatársától) A kis-
gyűlés csütörtök délután' ülésén tárgyalja a 
Szegedi Szabadtéri Játékok rendezőbizottságá-
nak a város hatóságához intézett azon kérel-
mét. hogy a szabad/téri játékok összes felszere-
lését díszleteit, jelmezeit, a kellékeket, vetítő-
gépét és a nézőtéri emelvényt 38 ezer pengőért 
vegye meg a város- Az ajánlatról dr- Pálfy 
József polgármester a következőket mondotta 
az újságíróknak: 

— A szabadtéri játékok rendezőbizottságárak 
az ajánlatát beviszem a csütörtöki kisgyülésre 
döntés végett- A kisgyűlés elé tartozik ez _az 
ügy. mert 50 ezer pengős kereten beliil a kis-
gyülésnek van joga határozni- Hogy a fel-
ajánlott felszerelések mibe kerültek, arra nézve 
folynak a számadások átvizsgálása- Átvizsgál-
juk az összes számlákat és szakértőkkel is 
megállapittatjuk a felszerelések értékét- A sza-
badtéri játékok számadásának felülvizsgálata 
is most folyik a városházám- Scultéty főszám-
vevő. Renkey kuUu.r tanácsnokkal együtt szemé-
lyesen vizsgálja felül a számadásokat. _ ezt 
egyébként a szabadtéri játékok rendezőbizott-
sága maga is kérte- A számadások felülvizsgá-
lása eltart még néhány napig, csütörtökig nem 
is lehetnek készen vele. de ettől függetlenül a 
kisgyűlés tárgyalhatja az ajánlatot- Én azt hi-
szem. a város Jó l jár a vétellel és ha a fel-
szerelések a birtokunkban lesznek, jövőre an-
nak. aki rendezi a szabadtéri játékokat — mert 
meg kell rendezni, az vitán felül áll —> kész-
pénzsegély helyett természetbeni segítségként 
adjuk majd a felszereléseket-

- Ami a város által adott 10 ezer pengős tá-
mogatást . illett. azt miár nem kaphatja vissza a 
város» mivel deficites volt az idei szal>adtéri 
előadás- Ellenben a szabadtéri játékok statisz-
táinak adott 5700 pengős kölcsön visszatérői-
mért ezt az összeget a felszereléseik vételárából 
megtéríti. a városnak a Szabadtéri Játékok 
rendez öbi zot tsága-
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A francba kamarában megindult 
az ioterpellációlaviia a LavaE-kormány eilen 

Pdris. december 3- A francia kamara ma reg-
gel megkezdte a szövetségek ügyében bejegy-
zett interpelláció tárgyalását-

Az első felszólaló Ramette kommunista kép-
viselő volt aki megkérdezte a .kormányt mi-
lyen rendszabályokat szándékozik hozni a szö-
vetségek erősen megtiövekedett tevékenysége 
ellen-

Ramette beszéde továbbá folyamán különösen 
a Tüzkereszt szövetség tevékenységét támadta. 

Delsart baloldali köztársaság párti képviselő 
rámutatott arra. hogy nem a jobboldali szer-
vezetek tagjai azok- akik összetűzést idéznek 
elő, hanem a kommunisták-

A vita utolsó szónoka Guernut radikális szo-
cialista képviselő, a Staviszki-iigyben kiküldött 
parlamenti vizsgálóbizottság elnöke voltv Be-
szédébein a jobboldali szövetségek ellen foglalt 
állást és rámutatott arra- hogy a szövetségek-
nek katonai jellegük van és fel vannak fegyve-

rezve Kijelentette- hogy a franciaországi fa 
siszfák a hatalom átvételére törekszenek és 
hogy a puccs előkészítése nyilvánvaló, majd a 
belügyminiszter felé fordulva a következőkben 
fejezte be beszédét: 

— Ha a kormány nem változtatja meg mód-
szerét• akkor majd mi szerezzük meg a hatal-
mat a kormánytól-

A vitát a délutáni illésen folytatták-
Páris, december 3. V a l a i r e szocialista 

képviselőnek a limegesi eseményekről szóló in-
terpellációja után a képviselőház ülését csü-
törtökre napolták el. Kormánykörökben biza-
kodóan tekintenek a vita kimenetele elé, de 
számolnak azzal, hogy a kormánytöbbség ez-
úttal kissé fel fog morzsolódni. Politikai kö-
rökben ugy vélik, hogy a vita kimenetele az 
utolsó percekig bizonytalan lesz és végül is 
L a V a 1 személyes fellépése dönti el a kor-
mány sorsát. 

A funnárl kdzgfSltsre marad 
a közvágóhidi szabályrendelet 
tárgyalása 

(A Délmagyarország munkatársától) Napok 
óta tárgyalja a jogügyi és pénzügyi bizottság 
a közvágóhidi szabályrendelet-tervezetet- Ere-
detileg ugy volt. hogy . a szombati közgyűlés 
foglalkozik a szabályrendelet megalkotásával 
és ezért az együttes bizottság expressztempó-
ban tárgyalta a tervezetet- Kedden azután dr-
Pálfy József polgármester arról értesítette a 
törvényhatósági bizottság tagjait, hogy a köz-
vágóhídi szabályrendelet-tervezet tárgyalását 
levette a közgyűlés napirendjéről A polgármes-
ter intézkedése érthető meglepetést keltett 
mindenfelé, mert a közigazgatás már hónapok 
óta foglalkoztatja az ttj közvágóhidi szabály-
rendelet megalkotásának kérdése-
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föárusi tónál, Szeged, Széchenyi tér 3. 

Dr- Pdtfy József polgármester a közvágóhidi 
szabályrendelet tárgyalásának elhalasztásáról 
a következőket mondotta: 

— A szabályrendelet ügye még nem volt kel-
lően előkészítve és ezért kellett levennünk a 
közgyűlés napirendjéről- Adatokat kértünk más 
városoktól igy Győrből. Debrecenből és mind-
azokról a helyekről, ahol szalámigyárak mű-
ködnek. hogy a husvizsgálati dijakat milyen 
alapon vetik ott ki- Több helyről még nem kap-
tuk meg a szükséges adatokat. Debrecenben 
pedig a közvágóhidi szabályrendelet éppen át-
dolgozás alatt áll. tehát nem tekinthetjük irány-
adónak a jelenleg érvényben lévő szabályren-
deletet- Nekünk pedig fontos a debreceni hely-
zet. mert ott is működik egy szalámigyár- Va-
lószínűleg városközi megállapodást létesítünk. 
hogy a közvágóhidi szabályrendelet megalko-
tásával egyformán járjunk el- Igazságosnak 
tartom ugyanis> hogy a szegedi sza\ámigy<iros 
ne legyen rosszabb helyzetben a közvágóhidi 
illetékek tekintetében, mint a konkurens válla-
lat- Ha a szükséges adatok beérkeznek, újra 
megkezdjük a szabáilyrenedelet-tervezet előké-
szítését és remélem, hogy a javaslatot a januári 
közgyűlés elé terjeszthetjük- Ebből a városra 
nem származhaitiík hátrány- mert átmenetileg 
átalányozási rendszer van érvényben-

Az idő 
A Szegedi Meteorologjai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 5.7, a legalacsonyabb 0.4 C. A baromeier 
adata null fokra ée tengerszintre redukálva 
reggel 745.5, este 750.5 mm. A levegő páratar-
talma reggel 90, délben 83 százalék. A szél irá-
nya délnyugati, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este w 
órakor. Idő jóslat: Változó felhőzet, ege-
ket helyen még kisebb záporeső, esetlea 
havazás. Holnap a zeső nyugat felől isméi 
terjeszkedik, a hegyekben hó. A hőmérsék-
let csökkenése átmenetileg megszűnik. 


