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kultuszminiszter rendeletére szerdán 

szünetelt a tanítás. 

A berlini Lustgartenben délután nagy tömeges 
tüntetésre gyűlt össze a berlini ifjúság. Apjuk és 
anyjuk kixéretében egészen apró gyermekek is 
résztvettek a felvonulásban. A fiuk 6s leányok 
hosszú menetben vonultak fel horogkeresztes 
zászlók alatt A porosz belügyminisztérium épüle-
tének erkélyéről Göring intézett beszédet a gyere-
kekhez. 

A porosz belügyminiszter közlése szerint 

a Llebknecht-házat, 

a kommunista párt fellegvárát az épületben levő 
leltárral együtt a porosz állam birtokába veszi. 
A helyiségeket a mai naptól a politikai rendőr-
ségnek, a bolsevizmus. leküzdésére újonnan ala-
kult osztálya rendelkezésére bocsájtják. 

Potsdamban ma délután a Sanssouci kastélyra 
ls felhitvíAk a fekete-fehér-piros zászlót 

Lewetzov rendőrfőnök elrendelte, hogy bárhöl-
gyeknek nem szabad a bárakban estélyi ruhákban 
megjelenniök, még kevésbé szabad a közönséget 

Athén, március 8. Amilyen hirtelen hajtotta 
végre katonai puccsát Plaaztiras« tábornok, ép-
pen olyan hirtelen ért véget dicsősége ls. Alig ült 
össze első minisztertanácsra az Othoneosz-kor-
imány, Kondylisz tábornok ultimátumot intézett 
Zaimisz köztársasági elnökhöz, amelyben felszó-
litotta, hogy a kormányhatalmat azonnal adja át 
a vasárnapi választások győztesének, Caldarisz-
nak, mert különben húszezer katonájával Athén 
ellen vonul. 

ital fogyasztására buzdítani. A csapszéket el kel-
lett tüntetni. Szigorú rendszabályokat léptetett 
életbe azokkal a mulatókkal szemben is, ahol csak 
nők, vagy csak férfiak jelentek meg. Betiltották 
azokat a kölosönkönyvtárakat is, amelyek a sze-
xuális irodaimi munkákkal foglalkoztak. A ber-
lini nudista egyesületeket beszüntették. Az elren-
delt intézkedések betartását segédrendőrök ellen-
őrzik. 

A berlini rendőrfőnök a Rothe Fane cimü kom-
munista lapnak az eddig egy hónapra kimondott 
betiltását további hat hónapra meghosszabbította. 

Egyszerű magánember . . . 

Londonból jelentik: A Daily Mail érdekes Jelen-
tést kőzöl Doornból, amely szerint a volt német 
császár nem vágyik többé vissza a német trónra, 
hanem csak mint egyszerű magánember szeretne 
hazájába visszatérni, hogy ott fejezze be élete 
utolsó napjait. Ezt egy családi tanácson vala-
mennyi fia jelenlétében jelentette ki, egyben le-
mondott a trónról a trónörökös javára. 

Az athéni Alkotmány-téren nagy tüntetés volt 
Caldarisz mellett Az ügyészség bűnügyi eljárást 
indított I lasztirasz tábornok ellen, akit haza-

árulással vádolnak és elrendelték letartóztatását. 
A rendőrség emberei megjelentek a tábornok la-
kásán, letartóztatni azonban nem tudták, mert 
Plasztirasz elmenekült Lakásán házkutatást tar-
tottak és ott több puskát, két gépfegyvert és há-
romszáz töltényt találtak. 

törlesztési kötelezettség is van a megállapodá-
sokban, amit nem bir el a magyar mezőgaz-
daság. A hitelezők sokkal messzebbmenő köve-
telésekre voltak elkészülve. A kormány az adó-
mérséklés, a jelzálogterhes birtokok eladásá-
nak megakadályozása és munkanélküliek se-
gítésének programjával jöjjön és akkor a kis-
gazdapárt is mögötte lesz. 

Lukács Béla arról beszélt, hogy a kormány 
jelentékeny intézkedéseket tett az ínség eny-
hítésére. 

Meskó Zoltán beszélt ezután és ismét heves 
támadást intézett a szociáldemokraták ellen. 

— A szocialista padokban — mondta — van-
nak igazi szocialisták, de vannak kommu-
nisták is. Moszkvai bérencek aknamunkája fo-
lyik az országban. Engedje meg a kormány 
azoknak a szervezkedését, akik nemzeti alapon 
állanak. 

A szocialisták energikusan utasították vlsz-
sza Meskó szavait. 

Ezután áttértek 

az interpellációkra. 
Turcsányi Egon kérte a belügyminisztert, 

hogy hozzon korszerű idegenforgalmi törvénvt 
a Ház elé. 

Fahinvi Tihamér hangoztatta, hogy az Ide-
genforgalom fejlesztését egyik legfontosabb 
feladntának tekinti. 

Kéthly Anna interpellációjában Kifogásolta, 
hogy a kőrösvidéki árviz idején a társadalmi 
gyűjtésből származó összegekből nyújtott se-
gélyeket most visszakövetelik. 

A belügyminiszter válaszában elmondta, 
hogy annyik idején az összegyűjtött 1,600.000 
pengőből 240.000 pengőt juttattak kölcsön-
képpen olyanoknak, akiknek anyagi helyzete 
biztosítva volt a visszafizetésre. A mostani 
helyzet szerint a kölcsönt 1940-ig kell apró 
részletekben törleszteni. 

Mojzes János és Kórodl Katona János a Ké-
ménvseprőügv szabályozását sürgette. 

Fábinyi Tihamér miniszter kijelentette, hogy 
nemcsak a dijakat mérsékelték, hanem sza-
porították a kéményseprőkerületek számát is. 
A mult évben 50 uj kerületet alakítottak, eb-
ben az esztendőben még ugyanennyit alakíta-
nak. 

Mojzes János második Interpellációjában azt 
kérte a földművelésügyi minisztertől és a pénz-
ügyminisztertől, hogy a kamatleszállítást ter-
jesszék ki a vizitársulatok által felvett beruhá-
zási kölcsönökre. 

A pénzügyminiszter kifejtette, Kogy a vízi-
társulatoknak adott kölcsönök nem tartoznak 
a külföldi eredetű kölcsönök közé, amelyekre 
a kamatmérséklést adták. 

Büchler József interpellációjában szóvátette, 
hogy még mindig nem történt semmi a kenyér 
árának leszállítására. 

A kereskedelmi miniszter kiielentette. hogy 
48 óra alatt dönt a kérdésben. Felkérte Büch-
lert, hogv adatait bocsássa az árelemző bizott-
ság rendelkezésére. 

Tóhler János kifogásolta, hogy nz OTI. a re-
cept és a munkaadói igazolvánv atán külön 
dijat szed. 

A belügyminiszter azt mondotta, Hogy csak 
a kényszernek engedve engedte meg a külön 
dii szedését, amig helyreáll az OTT. mérlege. 

Jánossv Gábor kértei a közoktatásügyi mi-
nisztert. hogv tegve át a népiskolák alsó négy 
osztályában a tanítás kezdetét reggel 9 órára 
november 1-től április l-ig. 

Petri Pál kultuszállamtitkár válásra után 
az ülés fél 11 órakor véget ért. 

Pafyi László hatlnagv 
betegsége miatt öngyil-

kossápt követett el 
(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-

nap este megrendítő öngyilkosságot követett el 
a közrendészeti kórházban Patyi László had-
nagy. A fiatal tiszt szolgálati revolverével fő-
belőtte magát és mielőtt még segiteni lehetett 
volna rajta, meghalt. 

Patyi László hat hónap óta kezelés alatt ál-
lott á kórházban. Betegsége súlyosabb termé-
szetű volt és ugy látszik, hogy a hosszas gyó-
gyítási eljárás keserítette el a fiatal tisztet és 
ezért követett el öngvilkosságot. 

Tegnap este a kórház kertjében sétálgatott, 
majd leült az egyik padra. Kis idő múlva dör-
renés hallatszott a kertből. A kórház ápolói a 
hang irányába siettek és ott találták a hadna-
gyot átlőtt halántékkal. Katonai vizsgálóbizott-
ság szállt ki a helyszínre a vizsgálat lefolyta-
tására. 

Csendes interpellációs nap 
a képviselőházban 

Adómérséklést és a munkanélküliek megsegítését béri az ellenzék — A drága 
kenyér, az 0TI~di)ak, az idegenforgalmi törvény 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A kép-
viselőház szerdai interpellációs napja szokatlanul 
nyugodtan és izgalom nélkül telt el. A szerdai in-
terpellációkat a Ház nyugodt mederben tárgyalta 
le. Legfeljebb az a nöhány perc jelentett izgalmat 
az ülésen, amikor Meskó Zoltán — aki magát Hit-
ler magyarországi exponensének játsza ki — szó-
lalt fel és szokása szerint támadta a szociálde-
mokratákat A szocialista képviselők fölényes 
hangú válaszokkal intézték el Meskó kirohanásait 
A^ ülés szokatlanul korán, már 11 órakor véget 
ért 

Az este folyamán Almásy elnök megbeszélést 
tartott a Ház munkarendjéről Imrédy Bélával, 
Keresztes-Fischer belügyminiszterrel és Sztra-
nyavszky Sándorral. Elhatározták, hogy ha a Ház 
e héten végezni tud a török—magyar szerződés 
és a belső kölcsön letárgyalásával, akkor a jövő 
héten nem tart Mést Lehetséges, hogy a Ház ezen 
a héten szombaton is ülésezik és ebben az esetben 
interpellációkat is kitűznek a napirendre. 

A képviselőház üléséről a következő 

részletes ielentésünk 

számol be: 
A képviselőház szerdaesti ülésének elején 

Temcsváry Imre beterjesztette a pénzügyi bi-
zottság jelentését az államkölcsön felvételéről 

szóló javaslat tárgyalásáról. A javaslat tár-
gyalására kimondották a sürgősséget. 

A közágazgíitás egyszerűsítéséről szóló ja-
vaslat folytatólagos vitájában Pintér László 
kifogásolta a javaslat egyes homályos rendel-
kezéseit. Feltétlenül meg kell szüntetni a hi-
vatalos akták sétáitatását. 

Rakovszky Tibor hangoztatta, hogy pártja 
nem tisztviselőellenes, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem foglal állást egyes tisztviselői kate-
góriák ellen. Ezek közé számítja azokat, akik 
állami alkalmaztatásukat jogtalan vagyonszer-
zésre használják fel és azokat, akik pártpoliti-
kába ártják magukat. Szerves közigazgatási 
reform megalkotását tartja szükségesnek, 
mert a mostani javaslat csak egy kiszakított 
része az egésznek. 

Jánossy Gábor csodálja, hogy az előtte szójó 
képviselő, aki annakidején, mint a belügymi-
niszter titkára, saját tapasztalatai alapján 
meggyőződhetett a magyar tisztviselői kar ön-
zetlen munkásságáról, ennyire megváltoztatja 
álláspontját. 

Az elnök ezután javasolta, ho^y a Ház leg-
közelebbi ülését csütörtök délután tartsa. 

Eckhardt Tibor a napirendi vita során kifo-
gásolta azuj stillhalte megállapodásokat. A ka-
matszolgáltatáson felül 5 százalékos tőke-

Japán kilép a Népszövetségből 
Tokió, március 8. A japán kormány teljes 

mértékben hozzájárult ahoz a jegyzékhez, amely 
bejelenti Japánnak a Népszövetségből való ki-
lépését. A jegyzéket előbb még a császár elé 
kell terjeszteni. 

A titkos tanács a kilépés kérdésével pénte-
ken foglalkozik és az alaki bejelentést előrelát-
hatóan március 20-án nyulthatják át a Nép-
szövetségnek. 

London, március 8. A »Daily Herald« szerint 
Matsouka, Japán volt genfi megbízottja, le-
mondott tervezett hágai útjáról és Japán nem 
köt Hollandéival támadástkizáró szerződést. Ja-
pÁn ugyanis a szerződés ellenében fontos gu-

miültetvény-engedélyeket kért Holland Új-
Guineában, azonban a hollandiai katonai re-
pülők hosszas megfigyelés után megállapítot-
ták, hogy Japán engedményesek a régebbi tor-
neói gumiültetvények között hatalmas titkos 
katonai repülőtereket létesítettek. Az is bebÍTO-
nyult, hogy az ültetvények személyzete kivétel 
nélkül a japán haditengerészet, vagy légihad-
erő tagjai közül került ki s ezek állandóan a 
sziget stratégiai pontjait tanulmánvoTták cs 
fényképezték. Mivel Uj-Guinea a második ál-
lomás lett volna a Japánból Ausztrália felé 
vezető ufon% Hollandia visszautasította a japán 
ajánlatot és nem köti meg Japánnal a táma-
dástklzáró szerződést. 

A görög kormány elrendelte 
Plasztirasz tábornok leíaríóztatását 


