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rikal köteléket, amely rendkívül sú-
lyos veszteségeket szenvedett. Eddig 
köze) 3000 foglyot ejtettünk és 169 
náncélost semmisitettümk meg vagy 
'sákmánvoltunk. (MTI) 

Finnország háborús részvétel* 
Helsinki, február 19. A Német TI 

felenti: Egy helsinki svédnyelvfl lap 
Finnország háborús részvételéről Ír. 
Kezdettől fogva világos volt — Írja a 
lap —, hogy Finnország régi határai-
nak visszaállítása érdekében folytat-
ta harcát. Éppen azért a legnagyobb 
mértékben valószínűtlen arról beszél-
ni, hogy a harcot megszüntetjük, mi-
előtt békés életünk feltételeit nem lát-
juk biztosítva. Egy fegyverletétel 
egyenlő volna a nemzett öngyilkosság-
gal. (MTI) 

Churchill légcsóhurutos 
lámsztrdam, február 19. A Német 

TI jelenti? Az angol hírszolgálati 
iroda hivatalosan jelenti, hogy 
Churchill légesőhurutban szenved 
(MTI ) 

Az angol munkáspárt 
értekezlete 

'Amszterdam, februárt 19. A Német 
TI jelenti? A Beveri dge-tervről 
folytatott alsóházi vita befejezése 
ntán a londoni rádió jelentette, 
hogy a munkáspárt tagjai hétfőn 
értekezletet tartanak az időszerű 
kérdések ujabb megvitatása végett. 
A munkáspárt kebelében- a helyzet 
némileg zavaros. (MTI) 

Zlotkov bolgár rendárbizto* 
meggyilkolása 

S Só fia, február 19. A sajtó részle-
teket kőzöl Zlatkpv Sándor rendőr-
Mltosnak meggyilkolásáról. Zlatko-

vot lakásán ölte meg február 16-án 
két ember. Az egyik tevelet nyúj-
tott át neki s közben a másik revol-
Péttel négysrer rálőtt a rendőrbis-

tokta. A merénylők" elmenekültek. 

'A merénylet előestéjén a gyilkosok 
11 óra tájban már ott jártak Zlat-
kovnál. hogy átadják neki levelű-
ket., de minthogy Zlatk'ov távol 
volt. azt mondták hozzátartozói-
nak. hogy másnap délelőtt njból 
eljönnek, hogy személyesen adhas-
sák át a levelet. Az állítólagos levél 
két üres lap volt. 

A Veeser és az Utro azt ir ják, 

hogy Bnlgária ellenségeinek njabb 
kihívó lépéséről van szó. (MTI) 

Toulonbon teljes a nyuga lom 

Vichv. február 19. A Német TI 
jelenti: A Tass-iroda jelentést kőzöl 
tonlont üssdMfizésekről és ostrom-
állapot kihirdetéséről. Berlini hiva-
talos helyen ezt a jelentést határo-
"ottan megcáfolják. Toulonban leg-
teljesebb a nyugalom. A Tass-iroda 
jelentése minden alapot nélkülöz. 
MTO 

Kállay miniszterelnök tájékoztatta 
a külpolitikai helyzetről a felsőház 

és a képviselőház külügyi bizottságát 

•uegmagasabb aiat hzetiink 

aranyért, ezüstért 
és brilliánsért 

A e i c h ókszeiesz. Kelemen u. II . 

K . : n e v B u d a p e s t r ő l jelentik: A 
Kormányzó a kultuszminiszter előter-
jesztésére Vidovics Antal szegedi m. 
kir. állami felsőipariskolai rendes ta-
nárt az állami középiskolai és a velük 
egy tekintet alá eső többi tanár ré-
szére megállapított állami rendszerű 
VI. fizetési osztály 3. fokozatának meg-
felelő 10. fizetési fokozatba előléptet^. 
*MTH 

Budapest, február 19. A képvi-

selőház külügyi bizottsága pénteken 

délelőtt 11 órakor gróf Teleki Mi-

hály elnökletével ülést tartott, ame-

lyen résztvett Kállai/ Miklós mt-

niszterenök és külügyminiszter 

Tasnádi-Nagy András, a képviselő-

ház elnöke és a ko jmány tagjai is. 

Kál lay Miklós miniszterelnök és 

külügyminiszter több mint egyórást 

előadás keretében részletes tájékoz-

tatást adott a külpolitikai helyzet-

rő l A bizottság tagjai közül vitéz 

Tmrédy Béla, Baky László, Makay 

János. Turosányi Imre, Tildy Zol-

tán, Rassav Károly, Rácz Ká lmán, 

vitéz .Tarosé Andor. Szöllősy Jenő, 

Nagy Iván, Gosztonyi Sándor és 

Rajniss Ferenc szóltak hozzá. 

Kál lay Miklós miniszterelnök ós 

külügyminiszter a hozzászó'á-ok 

során felvetett kérdésekre igen 

részletes választ adott. 

Az ölés 3 érakor ért végei 

A felsőház külügyi bizottsága 

pénteken dé>után 5 órakor tartott 

ülésen Kánya Ká lmán elnökölt. Az 

ülésen a mmiszterelnőkön és a kor-

mány tagjain kivül résztvett gróf 

Széchenyi Bertalan, a felsőház el-

nöke, Serédi Jusztinián bíboros 

herüegprimás és József királyi 

herceg is. 

Kál lay Miklós miniszterelnök és 

külügymin1 szter, miként a képvi-

selőház külügyi bizottságában, itt 

is részletes tájékoztatást adott a 

külpolitikai helyzetről, majd gróf 

Bethlen István. Jankó vics-Bésán 

József, Szüllő Géza és gróf Khuen-

Héderváry Károly szólalt fel. 

Kál lay Miklós miniszterelnöknek 

és külügyminiszternek a felszólalá-

sokra adott részletes válasza után 

a bízottság iilése negyed 8 órakor 

véget ért. (MTI) 

Á török újságok méltató cikkei 
Szent-Györgyi Albertről 

Az is tanlu l i magyar kolónia vacsoraja a szegődi tudás 
tiszteletére 

Kádár Levente beWgyi 'államtitkár 

a közjóléti azövetkezetek birtokpo-

litikái tevékenységéről tartott elő-

adást. Közölte, hogy az ország te-

rületén 92 közjóléti szövetkezet mű-

ködik. 

A szövetkezetek birtokpolitikája 

azzal kezdődik, hogy a sokgyerme-

kes osaládok rézsére juttatott házak-

hoz 600 négyszögöles kertet adnak 

és a házak tnlajdonosait az okszerű 

kertgazdálkodásra is kitanítják. A 

közjóléti szövetkezetek a nagyobb 

birtokokat vagy bérlőszövetkeze-

teknek juttatják — gondosan 

ügyelve arra, hogy a termelés ní-

vója ne csökkenjék —. vagy hází-

kezelésben tartják s a mezőgazda* 

sági cselédeket ezüstkalászos gam> 

dák részére előirt tanfolyamokon 

az önálló földművelésre oktatják. 

Az elhangzott érdekes előadáso-

kat a törvényhozók mindvégig fo-

kozott figyelemmel hallgatták. 

Istanbul, február 19. Dr. Szent-

Györgyi Albert egyetemi tanár 

tiszteletére az istanbuli magyar ko-

lónia vacsorát adott. A vacsorán 

Mihaikovics János főkormányzó 

mondott köszönetet, amelyre az ün-

nepelt válaszolt. Ezután P. Vendel 

felkérésére Szent-Györgyi Albert 

keresetlen szavakkal számolt be tu-

dományos felfedezésének történeté-

ről. 

A török lapok méltatják Szent-

Györgyi professzor előadását és 

hosszú cikkekben foglalkoznak 

Szent-Györgyi Albert egyetemi ta-

nárnak a magyar tudományos világ 

nemzetközileg elismert képviselőjé-

nek istanbuli látogatásáról. (MTI) 

Szegedre és Szolnokra a háború után 
lonios szerep vár a tiszai hajózás terén 

— irja a R é g i m * Fascista 

Róma, február 19. A Regime Fas-

cista bosszú budapesti tudósítást 

közöl Magyarország belső hajózási 

vonalainak kiépítéséről. A tudósító 

rámutat arra, hogy Magyarország-

ra, amely nem hódító, hanem tisz-

tán védelmi jellegű háborút foly-

tat, a háborn után nagyobbszabásu 

problémák megoldása vár. A ter-

veknek megfelelően fontos szerep 

vár a két legfontosabb tiszai város-

ra, Szegedre és Szolnokra. Magyar-

ország Budapestet a legnagyobb; 

dunai kikötővé épiti ki, sőt ha a fo-

lyamatban levő munkálatok befeje-

ződnek, Budapest jelentőd tengeri 

kikötő lesz. (MTI) 

Földbirtokpolitikai előadások 
a MEP klubnapján 

Budapest, február 19. A Magyar 

Élet Párt jának csütörtök esti klub-

napját nagy élénkség jellemezte. A 

felsőházi és képviselőházi tagokon 

kívül a főispánok is megjelentek a 

pártösszejövetelen és eszmecserét 

folytattak. Az érdeklődést csak fo-

Kozta a kormánypárt által indított 

előadásorozat a földbirtokpolitikai 

kérdésekről. A kormány tagjai kö-

zül Radocsay László, Bánffy Dá-

niel, Nagy Vilmos. Szász Lajos, 

Varga József és Lukács Béla mi-

niszterek jelentek meg az értekezle-

ten. Ott volt Tasnádi-N'igy András, 

a képviselőház elnöke. Krúdy Fe-

renc alelnök ós Zisndety C'ÜMI <•, 

Bonczos Miklós, Bárautj JSUK> és 

Gergelyffy András államtitkárok is-

A 

téa Nagy Elek telepítési főigazgató 

tartott nagy figyelemmel kísért elő-

adást. Megállapította, hogy az or-

szág mai területén a második zsi-

dótörvény alapján őszesen 820.00<J 

katasztrális hold zsidó talajdonban 

levő mezőgazdasági ingatlan került 
nyilvántartásba. Ezt a területet to-

vábbi 500.000 katasztrális holdnyi 

erdőterülettel növelték. Az ü j zsidó-

törvény alapján a mai napig a 100 

katasztrális hold alatti zsidó mező-

gazdasági ingatlanok sorsát ren-

dezték véglegesen. 

Vitéz lgmándy Hegyessy Géza 

altábornagy a Vitézi Renddel kap-

csolatos birtokpolitikai ügyeket is-

mertette, Váméi Aladár az Orszá-
gos Faiiüüteluitózet földbirtokpoli-

Farkas Gábor 

az 0MTK vezérigazgatója 

Budapest, február 19. Megírta * 

Délmagyar ország, hogy a földmű-

velésügyi miniszter megbízásából 

a Központi Tejcsarnokkal fuzionált 

OMTK ügyeinek vezetésére minisz-

teri biztosi minőségben dr. Farkan 

Gábor földmüvelésügyi miniszteri 

osztálytanácsost küldte ki. Miután 

a Központi Tejcsarnok beolvasztá-

si művelete és az OMTK átvszer-

vezése ós racionálási munkája, befo-

jeződött, a miniszter dr. Farka* 

Gábort miniszteri biztosi működése 

alól felmentette. Az OMTK kö»-

ponti biiotteága legutóbbi tartott 

igazgatósági ülésén egyhangúlag 

dr. Farkae Gábor miniszteri os»* 

Ulytanácsost választotta meg ag 

OMTK vezérigazgatójává. 

A felsőház üláse 
Budapest, február 19. Gróf Szé-

chenyi Bertalan elnök negyedtizetv-

kettő előtt nyitotta meg a felsőh'áe 

ülését Köszöntötte az u j felsőházi 

tagokat és bizalommal és remény-

nyel kérte közreműködésüket • 

mai időkben fokozottan felelősség-

teljes törvényhozói munka szá-

mára. 

Az elnöki bejelentések után at 

felsőház tudomásul vette a* i«a-

zolóbizottság jelentését az igazolt 

felsőházi tagok, a felsőházi pótta-

gok és az örökösjogu főrendi fisa-

ládok részéről választásra jogosult 

tagok névjegyzékének kiigazításá-

ról. A közjegyzői kamarák képviso-

leiében megválasztott Hanny Tédo* 

és a kolozsvári Ferene József-tudo-

mányegyetem 'ál ̂ i l megválasztott 

Miskolczy Dezső ffÜsőházi tag meg-

választását a közigazgatási bíró-

ságnál panasszal támadták meg, 

ezért igazolásukat a közigazgatási 

bíróság döntéséig függőben tarfc-j 

iák. 

Ezután napirend soerint betöl-

tötték a 42-es és a 36-os bizottságban 

megüresedett helyeket A leadott 

210 szavazat alapján a 42 tagu orszá-

goe bizottságba beválasztották Ba-

ranyai L i pó t vitéz Gyulay Tibor, 

vitéz Purgly Emi l . gróf Sorossieh 

László és Wekerle Sándor felsőházi 

tagokat a 3 6 tagu országos honvé-

delmi bizottságban pedig gróf Ap-

ponyi Károlyt, gróf Bethlen P á l t 

vitéz Görgey Lászlót és Majeik 

Viktort, 

Az ülés. &arojjpf^ecLegy előtt ért 

J'ágfttii 


