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Tatai préselt kokszbrikett, tatai foiásszén, 
fjSfqi (|VniinVC7Íl lE , s ő r e n d U mi'nöségben kályha és takaréklüzhely fü-
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Vértes Szénkereskedelmi Részvénytársasán 
Boldogasszony-sugárul 17. Telefon 19-58 

túrozla, hogy a következő 

napirendi indítványt 

terjesztik elő a képviselőházban: * 
— A képviselőház helyesli a kormány nyi-

latkozatát, amelynek a társadalmi haladásra, a 
gazdasági és pénzügyi talpraállitásra, a béke 
megóvására és a köztársaság védelmére irá-
nyuló programja megegyezik az általános vá-
lasztások alkalmával megnyilvánult népaka-
rattal. Bizalmát fejezte ki a kormány iránt és 
reméli, hogv a kormány biztosítja a program 
végrehajtását. 

A baloldali pártközi bizottság 

magáévá tett(v a radikális párt napirendi in-
dítványát. Az indítványt a baloldali többség 

valamennyi pártja aláirta, köztük a kommu-
nista párt is. 

Az esti órákban már kétségtelennek látszott, 
hegy a Chautcmps-korrnány körül jelentékeny 
többség fog felvonulni. 

A népfrontot alkotó öt párt 

kőziil négy: a radikalista, a szociális unió, a 
független baloldal, valamint a szocialista párt 
elhatározta,'hogy bizalmat szavaz a kormány-
nak. 

A képviselőház végül 

ötszáz szavazattal egy ellenében 
megszavazta a Chautemps-kor-
mány melletti bizalmi ind í tványt 

Az erdélyi magyarság sorsa 
A magyar párt vezetői Goga előtt — Felfüggesztették 

a cselédrendelet végrehajtását 
Bukarest, január 21. M i c e s c u román kül-

ügyminiszter hosszabb tárgyalásokat folyta-
tott Genfben a román helyzettel kapcsolatosan. 
A tárgyalásokról most hosszabb cikkben szá-
mol bc a „Curentul". A lap szerint Micescu 
megbeszéléseinek az volt a célja, hogy iriegts-
mertésse a Goga-kormány álláspontját azok-
ban a nemzetközi kötelezettségeknek kérdésé-
ben. amelyeket Románia a békeszerződésekkel 
egyidejűleg a nagyhatalmakkal , illetve a Nép-
szövetséggel szemben a kisebbségi jogok tekin-
tetében vállalt. A ..Curentul" hangoztatja, Mi-
cescu ki indulópontja a tárgyalásoknál az a 
tétel volt. hogv Nagyrománia a románok vér-
áldozata folytán jött létre, ezért 

minden jog a románságot illeti. 

Eszerint a kisebbségek nem hivatkozhatnak — 
hangsúlyozza a lap — idegen hatalmak bizto-
sítékaira, hanem csak azoknak a jogoknak ör-
vendhetnek, amelyeket Románia önként a jánl 
fel nek ik . 

Bukarestben számoltak azzal, hogy mi-
lyen komplikációkat fog okozni az úgyneve-
zett 

cselédrendelet. 

A' rendeletet, amely megtiltja, hogy zsidó csa-
ládoknál 40 évnél fiatalabb keresztény cseléd 
állhasson alkalmazásban, a közmunkáiig} i 
minisztérium most felfüggesztette. A rendelet 
felfüggesztésére azért volt szükség, hogy ne 
szaporod jon n munkanélkül iek száma n váro-
sokban elhelyezkedést kereső falusi cscléd-
luányoknáL 

A magyar póri vezeíői Gogón&l 

Bukarest, január 2t. Gróf B e t h l e n GySrgv. 
az Országos Magyar Párt elnöke és W i l l e r 
József főtitkár pénteken délelőtt tárgyalást 
folytatott G ó c a miniszterelnökkel. A rnaevar 
párt erről a következő hivatalos közleményt 
adta k i : 

— Gróf Bethlen György, Willer József főtit-
kárral megjelent Goga miniszterelnöknél és 
számos, a magyar kisebbségeket érintő kérdés-
re hivta fel a miniszterelnök figyelmét. Kifej-
tette a pártelnök, hogy 

az állampolgárságok felülvizsgá-
lása, 

amennyiben a közölt módozatok szerint tör-
ténnék/ bizonytalanná tenné a most már jog-
erősen elnyert állampolgárságok helyzetét. 
Szóvátette az elnök M i c . e s c u külügyminisz-
ter li irlapi nyilatkozatát, amely szerint 

a kisebbségi kérdés a kormány szá-
mára nem létezik. 

Ez a kiiolehtés aligha fedezheti a kormány ál-
láspontját. 

— A eselédrcndelet is nagy izgalmat váltott 
ki az erdélyi lakosságból. Erre azonban a kor-
mánvelnök kijelentette, hogv a rendelet vég-
rehajtását felfüggesztették. Rámutatott Bethlen 
gróf a kolozsvári közigazgatási hatóság ama 
intézkedésérc, amely szerint február 1-től 
kezdve 

" kizárólag román nyelvű cégtáblák 

és kereskedelmi feliratok használhatók. A kor-
tnányelnök — mondja a magvar párt közle-
ménye-— r'szleles jegyzeteket készített az elő-
terjesztésről és meeigérte, hogy azokkal beha-
tóan fog foglalkozni. 

— A sajíókérdést illetően hangsulvozta 
Bethlen Gvörgv, hogv azt minden előítélettől 
mentesen keli megítélni, inert a kérdésnek su-
lvos nolitikaj, magántogi és létfenntartási szem-
pontjai vannak. A lefolytatott beható eszme-
cserével kancsolatban a miniszterelnök részle-
tesen Vifeitette a maga áltáspont'át. A magvar 
Part képviselőinek az a benyomása — fejező-
dik he a párt közleménye —, hogv ez a pro-
bléma néni fog méról-holnapra meglepetéssze-
rű intézkedéseket kiváltani. Az ötnegyed óráig 
tartó kihallgatás során Goga miniszterelnök 

özv CSILLAG JÖZSEFNÉ, született FEUER HERMIN, ugy a maga, mint kiterjedt 

rokonsága nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy felejthetetlen jó férje, a 

legjobb rokon, 

Csillag József 
textilkereskedő 

rövid, kinos szenvedés után 71 éves korában, boldog házasságának 36-ik évében el-

hunyt. Drága halottunkat folyó hó 23-án délelőtt féltizenegy órakor helyezzük örök nyu-

galomra a zsidó temető clntcmiiből. 

Külön villamoskocsi a Dugonics-térről 10 órakor indul. . 

Szombat, 1938. ianuár 22. 
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többször hangsúlyozta Magyarország iránti 
rokonszenvet. 

Önállóan indul a magyar párt 

Bukarest, január 21. Az utóbbi napokban 
több hir látott napvilágot arról, hogy a Goga-
kormány ha j landó volna választási megegye-
zést kötni a magyar párttal. Most már nyil-
vánvalóvá vált, hogy a magyar párt és a kor-
mánypárt között ncm lesz választási meg-
egyezés, a magyar párt önállóan indul. 

Eiigol hajót bombáztak 
a felkelő repülőgépek 
Elkeseredett harcok a íerueli 

frontokon 

Barcelona, január 21. Ismét elkeseredetten 
tombol a harc Teruel vidékén. A köztársasá-
giak jelentése szerint tegnap a csaták egyik 
legkeményebb ütközetére került a sor. A 
felkelők hatalmas légi támogatással hevesen 
támadták a celadasi magaslatot, dc visszaver-
ték őket, hatalmas véráldozat árán mégis si-
került délutánra elfoglalniok Muletont. A köz-
társasági vonalakba behatolni akaró felkelő lo-
vasság súlyos veszteséggel kénytelen volt visz-
szavonulni. 

Tegnap több, mint száz repülőgép részvéte-
lével két légicsata folyt le. Az első .összecsapás 
során két vadászgépet és egy bonibavítőt lőt-
tek le a köztársaságiak, akiknek nem volt 
veszteségük, a második csatában két cépjük 
zuhant le a köztársaságiaknak, a felkelők ek-
kor hét gépet vesztettek. Két köztársaság' gép 
a levegőben összeütközött, a legénységnek 
tőernyővel sikerült földrejutni. 

Salamanca azt jelentette pénteken, hogv a 
felkelők Teruel körnvékén folvtatiák előretolt 
állásaiknak a kiigazítását; több állást meg-
szálltak. Több. mint 400 köztársasági katonát 
elfogtak és a légi harcok során hót köztársa-
sági gépet lelőttek. . ; 

A felhelőK itomhózfah 
föu angol halót 

London, január 21. Illetékes helyen megerő-
sítik azt a hirt, hogy Taragona ellen intézett 
spanyol nemzeti légi támadás során repülő-
bomba találta el a kikötőben horgonyzó Thor . 
peness angol gőzöst. Hivatalos jelentés szerint 
két ember meghalt, 7 megsebesült és öt ember 
eltűnt. 

A Reuter Iroda jelentése szerint a ha jó le-
génységének hét tagja vesztette életét cs liét 
megsebesült. 

Á Thoppness súlyosan megsérült, de nerrt 
sülyedt cl. Diplomáciai körökben rámutatnak 
arra, hogy az angol kereskedelmi hajóknak' 
csak a parti vizeken tul terjedő részeken j á r 
védelem, a Thoppness a bombázás alkalmával 
a hadműveletek terén tartózkodott. 

Szegedi ösztöndijasok 
Budapest, január 21. A kultuszminiszter dön-

tése alapján a llorthv Miklós-ösztöndijalapból 
egyenkint évi 200 pengős ösztöndíjat nyertek a 
következők Szegedről: 

Barna János (Baross Gábor gimnázium VI. o j, 
Dékány Kálmán (Makó), Rátkay Gábor (makói 
áll. gimn), Inczc Miklós (Baross Gábor-gimntt, 
Jámbor Rozália leánygimn. V. oszt.. Szélpál Imro 
felsőkereskedelmi. A tanítóképzőkből: Katona 

László, Dávid Teréz, Dvorcsák István. Majzik Il-
lés, Rácz Zoltán, Újvári Imre. A felsőipariskoU-
bóí: Kerek Emánuel, továbbá Kiss Erzsébet a 
polgári iskolai tanárképző intézetből, Szőke Sán-
dor a matematikai és természettudományi karon, 
Zimmer László a polgári iskolai tanárképző in-
tézetből. 

Az egyetemi halóságok részéről felterjesztet-
ték: Moór P. Elemér, Tóth Béla Zoltán, Szabolcs 
Lajos. A Ferenc József Tudományegyetem jogtu-
dományi karán: Zöld Gábor, Juhász Tibor. Ko-
vács Zoltán. Árpád, Tölgyesi Nándor, Iforlai Bé-
la, a bölcsészettudományi karon: Epcs Ferenc, 
Jámbori Marienne, Szőls Jenő. a matematikai 
szakon: Szélnál István, Gaus József, nz orvostu-
dományi szakon Csapó Árpád, öss Ibolya, Tamás 
Elemén Dér Béla-


