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Goga feloszlatja a parlamentet, 
azonnal hozzákezd a „román falvédelem" meavalósitá-
sához és szélsőséges módszerekkel áprilisra uj válasz-

fást ir ki 
M erdeim maöuarsaa sulyos aggodalommal néz a tövé elé 

A román dlKloluro felé... 

__ Bukarest, december 29. A szélsőjobboldali 
Goga-kormány — mint jelentettük — kedden 
este megalakult. Az uj kormánynak már az 
első intézkedése is izgalmakat okozott. Első 
ténykedése az volt, hogy szerdára virradó éj-
szaka 

az összes megyeprefektusokat fel-
függesztette állásától és uj pre-

fektusokat nevezett ki. 

Ezeknek legnagyobb része saját párt iának 
tagjai. — hivatalukat átvették anélkül, liogy 
a belügyminiszter kezébe letették volna az 
esküt. 

Valamennyi ellenzéki pártvezér élesen tá-
madja a kormányt és megalakulásának kö-
rülményeit. Az ellenzék körében olyan nagy 
az elkeseredés, hogy 

Bratianu Györw ki'*-Ugatást kért 
a királytól. 

Személyesen akar ia kifejteni véle mén vét. 

Ugy tud iák a beavatottak, a kormány már 
most megkezdi a szélsőséges, magyargyűlölő 
Cuza-Gosa-párt program iának megvalósítását 
még pedig abban a szellemben, amely Cuza 
professzor eredeti pártprogramjában megnyil-
vánul. Az uj kormánv 

a román fajvédelmef 

gazdasági' és szociális téren akarja érvényre 
juttalni. 

A Goga-kormány uralomrajutása 
sulyos aggodalommal tölti el a 

magyarságot. 

A dolgozó magyarság létérdekeit veszé-
lyezteti a szélsőséges fajvédő irányzat ura-
lomrajutása. A román „fajvédelem'' izzí-
tó jelszavainak ürügyén 

a magyarságot ki akarják szorí-
tani az összes kenverkereseti le-

hetőségekből. 

Goga, mivel nem rendelkezik parlamenti 
többséggel, hir szerint feloszlatja a most meg-
választott parlamentet cs uj választásokat ir ki. 

„Románia a románoké . . 

Bukarest, december 29. Goga Oktavián mi-
niszterelnök a sajtó képviselői előtt tett nyi-

B e l v á r o s l M o z i 

MA ÉS MINDENNAP! 

A magyar filmgyártás kimagasló alkotása 

Noszfiy fiu esete 
a Tóth Marival 

Mikszáth örökbecsű müvének filmváltozata. 
Rendezte — SZÉKELY ISTVÁN 

- Zene — FÉNYES SZABOLCS 
Főszereplőkr JÁVOR PAL. SZÖRÉNYI ÉVA. 
RAJNAY GÁBOR, Gózon, Halmay és a ma-
gyar filmszínészek legjava. — Szerepel a 

KALOCSAI GYÖNGYÖS BOKRÉTA 
és az E G Y E T E M I É N E K K A R 

5, 7. 9. — Szilveszter napján 4, 6, S, 10 

SZÉCHENYI MOZI Csütörtökön és pénteken 

j e i y l á n y , aki nyer 

a Paramonnt filmgyár nagysikerül filmje — 
Főszereplő J A X ARTHCR és R A Y MÍLAND 
5,7,9 — SZILVESZTERKOR 4, 6, 8. 

SZ ILVESZTEREZZEN E S T E 10 ÓRÁTÓL 
A SZÉCHENYI MOZIBAN 

a legvidámabb búcsúztatása az ó-évnek 

Vadnyugati őrjárat 
STAN és P.YN falrengetö bohózata 

latkozatában hangsúlyozta, hogy Romániá-
nak békés szándékai vannak. 

— Rövidesen részletesen ismertetjük külpo-
litikai programunkat — mondotta. Ami pedig 
a kormány belpolitikai ténykedését illeti, már 
most hangsúlyozni kívánom, hogy a kormány 
tiszteletben akarja tartani az alkotmányt. 
Majd később részletcsen ismertetjük azokat a 
rendszabályokat, amelyek a nemzeti keresz-
tény programunk megvalósítására irányúi-
nak. A mi tevékenységünk mindenesetre e jel-
Szó jegyében folyik: Románia a románoké-.. 

A körménv nem dolgozik 
együtt a parlamenttel 

Bukarest, december 29. A községi cs megyei 
tanácsokat az egész országban feloszlatják. Az 
uj választások megtartásáig ideiglenes bi-
zottságokat fognak helyükbe# ültetni. 

A Curentul értesülése szerint a kormány 
nem dolgozik együtt a parlamenttel, hanem 
azt február 17-ike körül fel fo«»ák oszlatni és 
áprilisra kiírják az uj választásokat A vá-
lasztások megtartásáig az ni kormány meg 
akarja valósítani programjának cgves pont-
jait. 

Goga trévknr ieTenii be 
az első fntazkedésekef 

Bukarest, december 29. Goga fogadta a sajtó 
képviselőit és kijelentette, liogv a kormány el-
ső intézkedéseit újév estéjén tartandó rádió-

beszédben fogja bejelenteni 
— Most csak annyit kívánok kifejteni — 

mondotta —, hogv uj szellemben kivániuk az 
államot vezetni. Vezető elvül a nemzeti bit-
vallást alkalmazzuk, mert a nemzetnek érvé-
nyesíteni kell a jogát az állami élet minden 
vonatkozásában. 

Betiltottak 
három nagy bukaresti lapot 

Bukarest, december 29. A kormány az Ade-
verult, a Diminiata és Lupta cimü lapokat bi-
zonytalan időre betiltotta. 

Páris 
Párisi jelentés szerint a francia közvéle-

mény bizalmatlanul fogadta a Goga-kormány 
megalakulását, a sajtó nagyrésze utal Goga 
németbarát érzelmeire, fajvédő elveire és at-
tól tart. hogy az uj kormánv lényegesen mó-
dosítani fogja Románia hagyományos külpo-
litikáját. Altalános nézet szerint az nj ro-
mán kormány csak átmeneti alakulat és 
előbb-utóbb a nyílt parancsuralom politikájá-
ra tér át. 

Az angol sal'ó 
London, december 29. Az angol sajtó aggódó 

figyelemmel kiséri a Középeurópa sorsa szem-
pontiából esetleg sorsdöntő jelentőségű romá-
niai eseménveket. Általában viharos jövőt ió-
solnak Romániának, rövid, de nyugtalan éle-
tet a Goga-kormánvnak. 

A Daily Telegranh a helyzet pontos ismere-
tében arra gyanakszik, hogv Goga, aki sem-
miféle parlamenti támogatásra nem számit-
hat. demokrataellenes államcsinvre készüL 
amelvnek következménveképen a királv és a 
kormány rendeletekkel kormányoznának. 
Mesállapitja a lap, hogv Goga olvan erősen 
lekötötte magát a német és olasz irány mellett 
s oly határozott ellensége Franciaországnak, 
hogv külpolitika ia jobban közeledik s> fasiszta 
csoportéhoz, mint elődiéé. A Nesvs Chronicie 
valószínűnek tartja a teljes fasiszta kormány-
zat bevezetését. 

A sertésexport érdekében 
leszállították a vágóhídi dijakat 

1 • ( 
10 ezer serlésbők edd g mindössze 1800-at szállíthattak a szegedi 

husiparesok — A kisgyűlés évzáró ülése 
(A Dél magyar ország munkatársától.) Szerdán 

déletán négy órakor ült össze ebben az évben 

utoljára a törvényhatósági kisgyűlés. Az ülést a 

gyengélkedő főispán helyett <Tr. Pálfy József pol-

gármester nyitota meg, napirend elölt bemutatta 

a kisgyűlés tagjainak Horthy Miklós kormányzó 
mellszobrát, amelyet az ülésterem falában he. 
lycztek ct. Elmondotta a polgármester, hogy a 

szobrot Erdei Dezsőnek, a fiatal szegedi szárma-

zású szobrásznak az alkotása. A művész a szob-

rot hálája .jeléül ajándékozta a városnak, amely-

nek ösziöndijával végezte el annakidején tanul-

mányait. A kisgyűlés tagjai állva hallgatták vé-

gig a polgármester szavait és egyértelműen álla. 

pitották meg, hogy az ügyesen elhelyezett szobor 

művészi ékessége a bizottsági teremnek, 

i A polgármester ezután bejelentette, hogy dr. 

Meskó Zoltán kisgyülési tagsága megszűnt. Mes-

kót annakidején az Orvosszövetség delegálta a 

törvényhatósági bizottságba. Miután . időközben 

megalakult az orvosi kamara, tagsága — a. régi 
cimen megszűnt. A kisgvülésbe a polgármester 

Meskó helyére a soron következő póttagot, Erdélyi 
András épitési vállalkozót hivté be, aki a szer-

dai ülésen már meg is jelent. 

A polgármesteri bejelentések után megkezdték 

a napirend tárgyalását. A napirend első tizenöt 

pontja kőzszálli ásókkal kapcsolatos polgármes-

teri javaslat volt. A kisgyűlés a polgármester ja-

vaslata szerint adta ki a megbízást a városi in-

tézmények jövő évi, illette jövő évnegyedi szük-

ségleteinek szállítására. 

Hozzászólás nélkül szavazott meg minden 

további • polgármesteri javaslatot is a kisgyűlés. 

A javaslatok közül említésre méltó az, amellyel 

| a szegedi hentesek és mészárosok ipartársulalá-

i nak kérelmét terjesztette a kisgyűlés elé a pol-

gármester. ,1 husiparosok 50 százalékos enged, 
ményt kérlek a várostól a vágóhídi dijakból az 
QXportsertésck után. Beadványukban bejelentet-

ték, hoíry a Külkereskedelmi Hivatal negyvenezer 

serlés exportálására adotl engedélyt. Ebből a ma-

gyar exportőrök tizezer darabot kiszállítottak 

Németországba. A tízezerből csak 1800 darabot 
szállítottak a szegcdiek. Remény van arra, hogv a 

hátralévő harmincezer darabból megfelelő rész 

jut rájuk. Helyzetüket azonban megnehezíti a 

magas vágóhídi dij, mert más városokban az ex. 

por sertések ulán a husiparosok jelentékeny en. 
gedményt kapnak. A szegediek ezért azt kérik, 

hogy a város is adjon 50 százalékos engedményt, 

mert engedmény nélkül nem rentábilis számukra 
az export. A polgármester azt javasolta, hogv* ja-

nuár elsejétől kezdve az exportéit sertések három 

pengó 70 filléres vágóhídi dijából 70 fillér visz. 
szaléritcsét engedélyezze a kisgyűlés. A javasla-

tot elfogadlak. 

A polgármester javaslatára megszavazott a 

kisgyűlés évi kétezer pengő lakbérsegélyt tiz 
éven keresztül a Városi Alkalmazottak Egycsüle. 
tének, amelynek hivatalos helyisége a muzeum. 

nak átadott várban volt és most épületei, kivin 

vásárolni magának. 

A polgármester javaslata alapján eiutasitofa 
a kisgyűlés Sziklai Jenő színigazgatónak azt s 

kérelmét, amelyben a májusi szubvenció .részlet 
előlegként való kiutalását kérte. VA- polgármester 

azzal indokolta meg elutasító javaslalát, hogy 

május a sziniszezon utolsó hónapja, amely a ta-

pasztalatok szerin; üzleti szempontból a legrosz-

szabb, tehát a segélyre akkor sokkal inkább szűk-

ség van, niint most, a szezon legjobb hónapjában 

Kisebb jelentőségű ügyek letárgyalása után a 

kisgyűlés, amelyen az előadókon kivül senki sem 

szólalt fel, öt órakor véget is ért. Mielőtt a pol-

gármester bezárta volna az ülést, dr. vitéz imecs 
György főispán újévi jókívánságait tolmácsol'a, 

majd a maga és a város hatósága nevében is ki-

fejezte szerencsekivánatait a bizottsági tagoknak 

az uj esztendőre. A kisgyűlés felkérte a polgár, 

mestert, hogy a főispán előtt fejezze ki újévi j ó . 

kívánságait* 


