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Politikai körökben egyesek ugy vélik, hogy a 
londoni megbeszélések a mostani körülmények 
között fordulópontot jelenthetnek az európai 
helyzet kialakulásában. A kormány az állam-

Darányi vasárnap 
Berlin, november 26. D a r á n y i Ká lmán 

miniszterelnök és K á n y a Kálmán külügymi-
niszter csütörtökön este befejezte hivatalos 
németországi programját; péntektől kezdve 
már mint magánemberek tartózkodtak Berlin-
ben és vasárnap este utaznak vissza Budapest-
re. 

A miniszterelnök és kisérete pénteken dél-
előtt a sportintézmények megtekintésére in-
dult. Kct óra hosszat tartózkodtak a Sportsla-
dionban. A miniszterelnök, felesége és a ma-
gyar kisérök résztvettek a délben kezdődő bi-
rodalmi kulturkamara és a „Kraft durch Freu-
de"-szervezet közős ülésén, amelyet a Deu-
tsches Operhausban rendeztek meg. Az ülésen 

tanácson dönt végleges magatartásáról, ezal-
kalommal foglal állást az u j német javaslatok 
irányában. 

uíazik el Berlinből 
G ö b b e l s és a német munkafront vezetője, 
L e y tartolt előadást, amelyet a német filhar-
monikusok zeneszámai kereteztek. 

Az ülés után A 11 o 1 i c o berlini olasz nagy-
követ látta vendégül villásrcggelin a magyar 
minisztereket. 

Darányi miniszterelnök kíséretének több 
tagjával délután meglátogatta a nőszervezet 
anyaképzö intézetét. A miniszterelnök és fele-
sége nagy érdeklődéssel szemlélte meg az in-
tézményt. 

Este a miniszterelnöki pár a berlini állami 
Operában tiszteletükre adott díszelőadáson 
vettek részt. 
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— Ennél a kérdésnél merült fel annak a 
gondolata, hogy elsősorban a mezőgazdasági 
termékeket feldolgozó ipari vállalatra van 
szükség, igy elsősorban egy konzervgyár léte-
sítésének a lehetősége állana előtérben. A pénz-
ügyminiszter ur kilátásba helyezte, ho^y 
amennyiben jelentkezik megfelelő tőke, haj-
landó bizonyos kedvezményekkel elősegíteni 
az ipari vállalkozást. 

Shvoy altábornagy végül elmondotta, hogy 
a pénzügyminiszter érdeklődött a házadóked-
vezmény ügyéről, a szegcdi küldöttség kifej-
tette, hogy még néhány uccára ki kellene azt 
terjeszteni. A kedvezményt három év múlva 
ujabb uccára fogják engedélyezni, hogy ezál-
tal a város fejlődését bizonyos tekintetben irá-
nyítsák. A tatarozási kedvezmény kérdéséről 
megállapították a megbeszélések során, hogyt 
a vidéken arra meg mindig szükség van, ép-
pen ezért a jövő évben meg érvényben fog ma-
radni. 
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A Chautemps-kormány óriási győzelme 

a kamarában 

Páris, november 26. A Chautemps-kormánv a 
péntekre virradóra olyan óriási győzelmet aratott 
a parlamentben, amelyre nemigen van példa a 
francia képviselőház ülésének történetében, jól-
lehet csütörtökön este még a kormány bukásáról 
beszéltek. Az éjszakai órák felé azután kiderült, 
hogy a népfront pártjaiból alakult Chautcmps-
kormány tekintélye a köztisztviselői fizetések 
kérdésében nemhogy csökkent, hanem jelentősen 
emelkedett. Amikor a miniszterelnök felvetette a 
bizalmi kérdést, a kamara majdnem egyhangúlag 

fogadta el a javaslatot és 518:6 arányban bizal-

mat szavazott a kormánynak. Ezzel elfogadták a 
köztisztviselői fizetések rendezésére vonatkozó 
kormányj avasla tok 
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Mviesri László Fülöp 
emlékezetére a 

Westminster templomban 
London, november 26. A westminsteri Szt. 

Margit-templomban gyászistentiszteletet tar-
tottak L á s z l ó Fülöpnek, az elhunyt világhí-
rű magyar festőművész emlékére. A templomot 
zsúfolásig megtöltötte az előkelő közönség, 
amelynek soraiban megjelentek Anglia politi-
kai, művészi és társadalmi kiválóságai, a kép-
zőművészeti társulatok vezetői. 

A gyászistentiszteletet S t o r kanonok, a 
templom főpapja celebrálta, az áldást a cen-
terbury-i érsek osztotta. Jelen volt az elhunyt 
özvegye és öt fia, továbbá M a s i r c v i c s Szi-
lárd londoni magyar követ és vitéz M a r o s y ! 
Ferenc követségi tanácsos, Horthy Miklós és a 
magyar kormány képviseletében. Lu jza kirá-
lyi hercegnőt főudvarmestere képviselte. 

PÁRISI HfiGY ÁRUHOZ RT, 
ftziaio, CIÍKONICS éa KISS UCCA SAAOlf 

Mikulásra 
Csokoládé Mikulás fényes alumíniummal 

borítva —.74 
Csokoládé ostya Mik utas fényes alumí-

niummal, 32 cm .94 
Csokoládé csizma töltve, fényes alumí-

niummal borítva, 11 cm 1—.44 
Csokoládés ostya csizma, töltve, fényes 

aulminiummal borítva, 23 cm •—.84 
Csokoládé szív bonbonier '—.20 

Mikulás csomag: szaloncukorra!, keksz-
szel, nápolyival, jánoskenyérrel, fügé-
vel töltve, csokoládé Mikulással és vir-
gáccsal diszitve —.98 

Mikulás kosár diszitve és töltve . —.38 
Mézes csók 10 deka >—.18 
Vegyes nápolyi 10 deka 1—.20 
Sima keksz % kg —.64 
Koszorús füge 1 kg ' —.78 

Kérje 4 oldalas nagy karácsonyi árjegyzé-

künket! 

A Kultuszminiszter 
költségvetésből biztosit állami támogatást 

a szabadtéri tálékok részere 
Vitéz dr. Shvoy Kálmán a szegedi küldöttség budapesti tárgya-
lásairól a lüzifakrizis enyhítéséről, a 100 ezer pengős útépítési 

kölcsönről és az ipari vállalkozások lélesilésérél 

(A Délmagyarország munkatársától.) Beszá-
molt a Délmagyarország arról, hogy Szeged 
k%>viselóinek küldöttsége kereste fel H ó m a n 
Bálint kultuszminisztert és F a b i n y i Tiha-
mér pénzügyminisztert. A küldöttség — amely-
nek tagjai voltak a város hatóságának vezetői 
és Szeged törvényhozási képviselői —, több, a 
városra nagyjelentőségű kérdésben tárgyalt a 
miniszterekkel. A tárgyalásokról vitéz dr. 
S h v o y Kálmán ny. altábornagy, országgyű-
lési képviselő az alábbi érdekes részleteket 
mondotta el a Délmagyarország munkatársá-
nak. Nyilatkozatában elsősorban azokra a lé-
pésekre utalt, amelyeket a katasztrofális ará-
nyokat öltő 
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szegedi tüzifakrizis 

ügyében tett és amelyekkel kapcsolatban re-
mélhető, hogy a közeljövőben sikerül enyhíte-
ni a helyzeten. 

— Amikor Budapesten az újságokból érte-
süllem a helyzetről — mondotta —, már a fa-
kereskedők első megmozdulása nyomán azon-
nal interveniáltam Bornemisza Géza keres-

kedelmi miniszter urnái és felhivtam figyel-
mét arra, hogy a helyzeten sürgősen segíteni 
kell. Ugyanekkor Pálfy polgármester ur is 
megtette a szükséges lépéseket. Akkor ígérték 
be az ismeretes ötszáz vagonos küldeményt, 
amelyből, mint később kiderült, a fele illuzió-
riussá vált. Amikor erről ugyancsak az újsá-
gokból tudomást szereztem, nyomban felkeres-
tem H a 11 a Aurél államtitkár urat, feltártam 
előtte a helyzetet és sürgős segítséget kértem. 
!Az államtitkár ur megígérte, hogy gondosko-
dik Szeged megfelelő ellátásáról, kijelentette, 
hogy még csak bizonyos tarifális vonatkozású 
megoldás van hátra, amint ezt sikerül elintéz-
ni. a minisztériumnak szándékában van bel-
földi fát Szegedre irányítani. Kedden, amikor 
ismét Budapesten leszek, ismételten eljárok, a 
legnagyobb figyelemmel kísérem az ügyet és 
nem nyugszom addig, amig ez a kérdés kielé-
gítően meg nem oldódik. 

— A tüzifakérdés nemcsalt abból áll, — 
folytatta Shvoy altábornagy —, hogy 

kevés fa érkezik Szegedre, 

hanem ténvező az a körülménv Is. Hogy a va-
rosban nyolc nagv fakereskedő működik, akik 
Budapestről kapják az árut cs akik közül hat 
maga is foglalkozik a tűzifa továbbadásával; 
ahelyett, hogy a kiskereskedőknek is adnának, 
jók maguk! adiák el a.közönségnek és igy a kis-

kereskedők egy jórésze elesik a foglalkozásával 
kapcsolatos jövedelemtől, másréízt pedig a 
tűzifa nem juthat kellően szét a városba, kü-
lönösen azokhoz a kisegziszlenciákhoz, akik 
csak kis tételekben tudnak vásárolni. Be kell 
látni a nagykereskedőknek, hogy a kiskeres-
kedőket is el kell látni tűzifával, ezt a kérdést 
igazságosan, a köz érdekében meg kell oldani. 

Vitéz dr. Shvoy Kálmán ezután 

a szabadtéri játékokkal kapcsolatos 
megbeszélésekről 

a következőket mondotta: 
— A szabadtéri bizottság legutóbbi ülésén 

felvetettem azt a gondolatot, ha azt akarjuk, 
hogy a Dóm-téri játékok ugy nívóban, mint 
jelentőségben emelkedjen, először a kultuszmi-
niszter támogatását kell megnyerni, éppen ez-
ért szükségesnek tartottam, hogy küldöttség 
járuljon Hóman Bálinthoz, kérje támogatását 
és ha tőlünk, szegediektől közvetlen meghall-
ja a részleteket, ez a fontos támogatás nem 
mai adhat el. Amikor a küldöttség meg jelent a 
kultuszminiszter ur előtt/feltárta a helyzetet, 
részletesen megbeszéltük a dolgot, a minisz-
ter ur a legnagyobb készséggel megígérte tá-
mogatását. Kikötése csak az volt, hogv a sze-
gedi. pécsi és tatai játékok sohasem lehelnek 
egvidoben. Kijelentette, hogy költségvetésileg 
szándékozik biztosítani a szegedi játékok meg-
felelő anyagi támogatását. Kérésemre hozzájá-
rult ahhoz is, hogy az állami színházak ve-
zetőivel közös értekezleten fogja megtárgyalni, 
miképen lehet az állami színházak megfelelő 
bevonását biztosítani. 

— A küldöttség felkereste F a b i n y i Tiha-
mér pénzügyminiszter urat is — folytatta 
Shvoy képviselő —, aki előtt feltártuk, hogy 

százezer pengő állami kölcsönre 

van szüksége a városnak ahhoz. Hogy a terü-
letére eső, de idegen törvényhatóságok érdekeit 
szolgáló utakat megépítse. A polgármester ur 
ehhez a munkához már korábban kérte az ál-
lamkölcsön folyósítását. Fabinyi miniszter úr-
ral részletesen megismertetlük a bclvzetet és a 
miniszter ur megígérte, hogy a jövő évi költ-
ségvetés terhére meg fogja adni a szükséges 
kölcsönt. 

— Amikor Fabinvi pénzügyminiszter úrral 
Szeged gazdasági helyzetéről alkalmunk' volt 
részletesen beszélni, szó volt arról, hogy 

a 
milyen ipari vállalatokat tehetne itt 
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