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kell kapcsolnia a magyar kérdést az olasz 
ügyből, mivel véleménye szerint Romániának 
nein áll érdekében, hogy Budapesttel egyez-
kedjék, 

A legújabb kormányintézkedések 

Bukarest, január 20. A kormány különböző 
intézkedések megtételét határozta el, igy 

1. kötelező jellegűnek mondja ki az egyházi 
esküvőt, amely nélkül a polgári házasságkötés 
érvénytelen, 

2. áz ország területén útlevéllel tartózkodó 

rabbik tartózkodási engedélyét nem hosszab-
bítják meg, 

3. a külföldre utazó zsidóknak nem engedé-
lyeznek devizát, 

4. az uj költségvetésbe nera veszik fel a zsi-
dó egyházak állami segélyét, 

5. a külföldi román követségek mellett szol-
gálatot teljesítő kereskedelmi attasékat vissza-
rendelik, 

6. nem hosszabbítják meg azoknak az út-
levéllel Romániában tartózkodó kereskedők-
nek a tartózkodási engedélyét, akiknek cégbe-
jegyzésc 1930. után tőrtént. Kivételt esak kü-
lönleges nemzetvédelmi érdekekből tesznek. 

A képviselőház közjogi bizottsága 
febroár eleien hezdl meg 

a válaszíálogl tavaslat tárgyalását 
Darányi miniszterelnök nyilatkozata az Időszerű politikai 

kérdésekről 

Budapest, január 20. A Nemzeti Egység Párt-
ja csütörtök délutáni pártnapján igen élénk 
volt az élet. D n r á n y i Káinián miniszterel-
nök a klubhelyiségben nagyszámban jelen levő 
képviselők köze vegyült és azokkal beszélgetett. 
Ezután a sajtó képviselői vették körül és ér-
deklődlek nála az időszerű kérdések iránt. El-
sősorban arról, Iiogv a pártelnök kérdése ho-
gyan fog megoldódni. 

— A párt fogja megválasztani az elnököt — 
válaszolta a miniszterelnök —, éppen ezért a 
személvre vonatkozólag nem nvilatkozhatom. 

— Mikor történhetik a választás — kérdezték 
az újságírók, mire a miniszterelnök igy felett: 

— Hamarosan sor kerül a választásra, való-
színűleg inár a jövő héten. 

Arra a kérdésre, hogy az elnök személyében 
történő változás jelentene-e a pártban szer-
vezeti, vagy más vonatkozásban változásokat, 
a miniszterelnök kijelentette, hogv ez a kér-
dés az uj elnök megválasztásával dűl el. Ter-
mészetesén — mondotta —, az ui elnöknek 
pártsze.rvezeti kérdésekkel kancsolathan lehet-
nek javaslatai, amelyeket előterjeszthet. 

Arra a kérdésre, hogy megválaszt iák-e azt a 
10 tagu intézőbizottságot nmelvet Tvádv Béla 
legutóbb javasolt, az elnöki tanácsülésen, a 
miniszterelnök kijelentette hogy miután az 
Indítványt a volt elnök tette, az uj elnöknek 

jogában áll ezt az indítványt fenntartani, vai 
nem. Ezután a pártszervezési kérdések kerül-
lek szóba. 

— A szervezkedés — mondotta a miniszter-
elnök — az eddigi keretek között folyik tovább. 
Természetesen a tavasszal erősebb ütemben és 
a kormánypárt is éppúgy, mint az ellenzéki 
pártok, sorozatos üléseket fognak tartani. Ki-
megyünk a vidékre. Magam is ugv tervezem, 
hogy résztveszek egy nagvobb vidéki gyűlésen. 

Ezután a választójogi javaslatra terelődött a 
szó. Lehetséges, hogy holnap már befejezi a 
pártbizottság a javaslat tárgyalását —, mon-
dotta a miniszterelnök. 

Arra a kérdésre, bogy tárgyal-e pártvezé-
rekkel. a miniszterelnök igy válaszolt: 

— Amennyiben ők ugy kívánják, "természe-
tesen mindig készségesen állok rendelkezésre. 

Arra a kérdésre, hogy a javaslatnak lesz-
nek-e módosításai, ipv felelt a miniszterelnök: 

— Mint már mondottam, minden célszerű 
javaslatot, amelyet az ország érdekében való-
nak látok, elfogadok, amit pedig nem látok 
ilyennek, azt nem 

A miniszterelnök végül kijelentette, hogy a 
képviselőház köziogi bizottsága előreláthatóan 
február 3-án kezdi meg a választójogi javaslat 

j tárgyalását. 

Május 26 helyett 

junius 4~én kezcíőd k 
a jubiláris X. Szegedi Ipari Vásár 
A szegedi ipartestület nagy előkészületeket 

ifclt a jubiláris X. Szegedi Ipari Vásár érdekében. 
Ercde|ilcg a május 26—junius 6. közötti időpon-

tot választották a vásár megtartására és az elő. 
készítő munkálatok ebben az irányban indultak 
meg. Sok gondot okozott, hogy miként lehet 
Szeged nagyjelentőségű gazdasági és idegenfor-
galmi demonstrációját összeegyeztetni az eucha-
risztikus kongresszussal, amelynek sikerét Sze-
ged kézinüiparossága is előmozdLtiani kívánja és 
emellett teljesíteni akarja városszojgálati feladat-
vállalását a Szegedi Ipari Vásárral. Évek óta a 
május 26—junius 6. közötti időpontban szokták 
megtartani a szegedi vásárt és ebből a szempont-
ból kiindulva tűzte ki az intézőbizottság az idei 
vásár megtartását is a régi időpontra. Számba 
kellett venni azonban azt is, hogy miként iehet 
nz eucharisztikus kongrelszus mellett Szeged 

idegenforgalmát a májusvégi napokban zavarta-
lanul biztosítani. 

Ezzel kapcsolatosan vitéz dr. Imecs György 
főispán röviddel ezelőtt átiratot intézett a sze-
gedi ipartestülethez, amelyben közölte, hogy az 
Országos Idegenforgalmi Hivatal a Szegedi Ipari 
Vásárnak junius első napjaira való elhalasztását 
javasolja feltétlenül, mert az eucharisztikus kon-
gresszus miatt a Máv. képtelen lesz teljesíteni 
a májusi napokban Szegfél utasforgalmi kíván-
ságait. A főispán a legmelegebb rokonszenvéről 
és támogató készségéről biztosította a vásár ve-
zetőségét és megfontolásra ajánlotta az Országos 
Idegenforgalmi Hivatal javaslatát. 

Ugyanebben az ügyben meleghangú levelet 
intézett n vásár intézőbizottságához vitéz dr. 
Shvoy Kálmán nyugalmazott altábornagy, or-
szággyűlési képviselő, aki közölte, hogy teljes 
mértékben rendelkezésre áll a vásár támogatá-
sára, dc a maga részéről az eucharisztikus kon-
gresszus miatt szükségesnek tartja a figyelmet 
íelhivni arra. hogy május 25—29, között a ma-

gyar vasutak ugy meg lesznek terhelve, hogy 

minden gurulóanyag foglalt lesz és Szeged fillé-

res vonatokat nem kaphat. Az 50 százalékos uta-
zási kedvezmény tekintetében is akadályok me-
rülnek fel. ezért a maga részéről felveti a kér-
dést, nem volna-e célszerű a jubiláris vásárt, 
sikerének biztosítása érdekében junius 4—13, 
közötti időre elhalasztani. Hasonlóképen a vésáe 
elhalasztása mellett foglalt állást dr. Pálfy Jó-
zsef polgármester is. 

Ezek alapján az ipartestület elnöksége és a 
vásár intézőbizottsága ugy döntótf, hogy a jubi-
láris X. Szegedi Ipari Vásárt junius 4.én déli 
12 órakor kezdi és 12-én csic 7 órakor zárja. 

A vásár vezetősége az uj időpontot bejelen-
tette a kereskedelemügyi miniszternek és ennek 
figyelembevételével kérte Szeged számára a fél-
áru utazási kedvezményt, a filléres vonatokat éa 
a teljes vizummentességet. Döntéséről értesitelta 
Imecs főispánt, Pálfy polgármestert és Shvoy 
Kálmán országgyűlési képviselőt, valamint aa 
Ipari ée kereskedelmi érdekképviseleti szerve-
ket, a kereskedelmi és iparkamarát. A jubiláris 
vásárral kapcsolatosan a vásár intézőbizottsága 
nagyszabású előkészületeket tett és a szervezési 
munkát teljes erővel megindította. 

Pénteken dől el 
az uj Chaufemps-kormány 

sorsa 
Páris, január 20. Az uj kormány nyilatko-

zatát pénteken a képviselőházban C h a u -
temps , a szenátusban pedig D a l a d i e r he-
lyettes miniszterelnök olvassa fel. Mindjárt 
utána elhangzik négy interpelláció a kormány 
összetételéről és a kormány politikájáról. A 
kormány hozzájárult, hogy nyomban utána 
vita kezdődjék. A általános vitára csak, kél 
szónok iratkozott fel, a kommunista R e rt a u d 
cs a szocialista S e r o 1. Beszédeik után kerül 
sor a képviselőház bizalmi szavazatára. 

Barcelona bombázásának 
áldozatai 

Barcelona, január 20. Megbízható forrásbői 
származó értesülés szerint Barcelona tegnapi 
bombázásnak 142 halálos áldozata volt. 

Ma délelőtt, amikor a felkelők három repü-
lőgépe bombázta Tarragont, néhány légi bom-
ba a kikötőben horgonyzó egyik angol hajó 
mellett esett le. A bombák robbanása követ-
keztében a legénység két embere meghalt cs 
hét ember megsebesült 

A felkelők támadásai Terueltól északra még 
mindig a köztársasági csapatok heves ellenál-
lásába ütköznek. Franco tábornok csapatai tü-
zérségi és harci kocsik támogatásával ismételt 
támadásokat intéztek a köztársaságiak arcvo-
nala ellen. A felkelők elsősorban Le Muleton 
visszafoglalására törekednek, de ez a helyiség 
még mindig a köztársaságiak kezén van. 

A telkeiöli elfogtak egy amerikai 
hajót 

Perpignan, január 20. A Nantudget Chiev 
nevü amerikai kereskedelmi hajót felkelő ha-
jók eltérítették irányálól. Állítólag Palmába 
irányították. 

Armstrong, az Eastern State Petroleum tár-
saság alelnöke megerősítette azt a hirt, hogy 
a Nantudget Chiev amerikai hajót Baleártól 
cszakra elfogták. Armstrong szerint, még ncm 
tudja, hogy a hajó elkobzása ügyében milyen 
lépések megtételére kéri az amerikai kormányt. 

Ax idö 

A Meteorologiai Intézet jelenti 
este 10 órakor. I d ő j ó s l a t : 
Északnyugati, északi szél, helyen-
kint eső, főként nyugaton és dél-
keleten, a hőmérséklet nem válto-
zik lényegesen. 


