
Megalakult a londoni délszlávok egyesitett 
bizottsága 

London, december 6. X Buda- egyesitett bizottsága. Megalakulása 
pesti Tudósí tó jelenti; Londonban után közölték, hogy a bizottság szo-
u j jugoszláv bizottságot alakitot- (lidáris a TITO partizán csoportja-
tak. 'A bizottság neve: a délszlávok nak céljaival. (MTI) 

Á kairói jugoszláv emiaráns kormány 
nyilatkozata 

Kairó, december 6. X Budapesti 
Tudósító jelenti: A kairói jugoszláv 
kormány szombaton ülést tartott 
és az azon hozott határozatok után 
a jugoszláv felszabaditási bizottság 
mozgalom ellen irányuló követ-
kező nyilatokzatot tették közzé: 

»Ez a terrormozgalom nem ki-
fejezője népünk demokratikus és 
szociális felfogásának, valamint 
szellemi sajátosságának. Ilyen 
mozgalmak csak zavart idézhetnek 
elő a jugoszláv népben, megtörik 

ellenállását a kívülről jövő behato-
lókkal szemben és fokozott mérték-
ben gyilkos testvérharcra késztet-
nek, ami az ellenség érdeke. A moz-
galom megalakulása az ellenséges 
propaganda eredménye. Szeren-
csétlenségre a szövetséges kormá-
nyok is hozzájárultak a felszaba-
ditási bizottság mostani megalakí-
tásához. A jugoszláv kormánynak 
ezzel szemben nincsen eszköze ar-
ra, hogy népével az összeköttetést 
fenntartsa. (MTI) 

Boriin véleménye az uj jugoszláv fordulatról 
Berlin, december 6. Illetékes né-

met részről közlik: 
Berlinben eléggé fel hem becsül-

hető tényleg tekintik a délszláv 
felszabaditó bizottság magatartá-
sát Ribar vezetése alatt, akit TITO 
partizánvezér azonnal tábornaggyá 
nevezett ki. Nagyon érdekesnek 
tartják ezt a tényt különben, ha ösz-
szevetik azokkal a tiltakozásokkal, 
amelyek Péter király Angliában 
levő kormánya részéről elhangzot-
tak, valamint az eseménnyel kap-
csolatban kiadott brit állásfogla-
lásról. Moszkva a Szovjetunió kö-
veteléseit látja ebben a délszláv 
bizottságban és ez az esemény 
ujab inditóoka Moszkva egész Eu-
rópa bolsevizálására törekvő tevé-
kenységének — hangoztatják Ber-
linben. — Rendkivül furcsán hat 
Péter volt király kormányának 
megállapítása, amely szerint az uj 
kormány megalakulása egy külföl-
di hatalom Jugoszláviában kifejtett 
ellenséges progpagandájának ered-
ménye. Mértékadó berlini körök-
ben hangsúlyozzák, hogy a Szovjet 
parancsainak engedelmeskedő és a 
Szovjet pénzéből élő bizottság meg-
teremtésével teljes a szakítás a 
Szovjet és Péter király hivei kö-
zött. (MTI) 

Tízezer római zsidóvallásu 
olasz sorsa 

Chiasso, december 6. A Buda-
pesti Tudósító jelenti: Hivatalos 
jelentés szerint Rómából 10.000 
zsidó vagy zsidószármazásu egyént 
távolítottak el. A zsidókat kon-
centrációs táborokba szállították. 
(Az intézkedás által felszabadult 
lakásokba bombakárosultakat és 
délolaszországi menekülteket he-
lyeztek el. (MTI) 

letartóztatott fasisztavezetők 
Rów», december 6. A rendőrség az 

•többi napokban letartóztatta a fa-
siszta párt 40 tagját, akik fegyelmet-

lenséggel és törvényellenes el járásuk-
kal veszélyeztették a közrendet és alá-
ásták a fasiszta párt tekintélyét. A le-
tartóztatottakat átadták az illetékes 
törvényszékeknek. Köztük van Gino 
Barci, a római fasció vezetője, Pola-
strini, a római fascióosztagok vezető-
je és Carlo Trangunet, a római fasció 
sajtófőnöke. (MTI) 

10.000 olasz katona 
tért vissza Németországból 

hazájába 
Zürich, december 6. Rómából je-

lenti a Svájci TI: Németországból 10 
ezer olasz tiszt, altiszt és közkatona 
tért vissza Olaszországba, akik szep-
tember 8-ig az olaszországi és meg-
szállt területeken állomásozó alakula-
tokhoz tartoztak és akiket Németor-
szágba internáltak. Midőn a katonák 
kijelentettek, bogy hajlandók a köz-
társasági fasisztapárt soraiban bar-
colni, hazaengedték őket. (MTI) 

Hódmezővásarne*y Cu, 
főutcán nagyon szép 

emeletes v i l l a 
e l a d ó . 
Ajánlatok dr. G E N E R S 1 C H 
RUDOLF ügyvédhez, U o d w u ő . 
vásárhely intéíendők 
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Kormányzónk szerencse-
kivánata a finn nemzeti 

ünnep alkalmából 
Budapest, december 6. A Magyar 

Távirali Iroda jelenti: 
A Kormányzó ur a december 6-i 

f inn nemzeti ünnep alkalmából» 
Risto Ryti köztársasági elnökhöz 
meleghangú táviratot intézett. 
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ONCsA-házakat avattak 
Nagyváradon 

Nagyvárad, december 6. Bensőséges 
üunepség keretében avatták fel Nagy-
váradon a vitéz Horthy István-telep 20 
ONCsA-házát. A többgyermekes csa-
ládi házak kerteket is kapnak. (MTI) 

Százbuszezeréves csontokat 
találtak 

Esztergom, december 6. Pi l is -
maróton a téglagyár munkásai az 
ottani földbánya terepének alsó 
fekete rétegében sokezeréves em-
beri nyomokra, kőszerszámokra és 
hasított ősállat csontokra bukkan-
tak. A leleteket a Nemzeti Mu-
zeumba szállították, ahol mepálla-
pittták, hogy a csontok ősbölényé 
és havasi mormola csontjai és meg-
közelítőleg 120.000 évvel ezelőtti 
korból származnak. Ebből a kor-
Makbói eddig c s a t bariaegukbaa; g^nes" fénvképsörozat'' wtárta 
akadtak- p v o t j u a . (MTI) [tünk a madarak tiir.dérviláaát 

Színes filmmel 
vadmadarak nyomában 

Dr. Homokai-Nagy István nagysikerű 
előadása 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Nagysikerű előadás színhelye 
volt vasárnap délután az egyetem 
auditórium maximuma. Dr. H o m o -
k i - N a g y István, a fiatal ornitoló-
gus-társaság egyik legképzettebb, leg-
értékesebb és legszorgalmasabb tagja 
vetített képekkel kisért előadást tar-
tott a madárvilág életéről. Az elő-
adást dr. Á b r a h á m Ambrus pro-
fesszor vezette be, ismertetve a fiatal 
tudós munkásságát és tudományos ér-
demeit Kiemelve, hogy dr. H o m o -
k i - N a g y István tulajdonképpen jo-
gász, azonban már kora ifjúsága óta 
rajongója és megértő szemlélője a 
csodálatos, nagy természetnek. Szóval, 
tollal, igyekezettel s a modern fotó-
technika kitűnő vívmányainak segít-
ségével kutatja a madarak titokzatos 
életét s munkássága felbecsülhetetlen 
értéket jelent a tudományosság szá-
mára, a közönség számára pedig fe-
lejthetetlen élmény és gyönyörűség... 

Á b r a h á m professzor nagy taps-
sal fogadott bevezetője után dr. H o -
m o k i - N a g y István tartotta meg 
előadását, amely tökéletesen fedte a 
bevezető megállapításait: felejthetet-
len élmény és gyönyörűség volt azok 
számára, akik végigélvezték. A kifi-
nomult fotómüvészettel ősszeállitott 

előt-
a madarak tiir.tierviiágát és a 

magyarázó szöveg, amit a fiatal tu-
dós mondott el kellemes előadói modo-
rában külön ériéket jelentett. Annyi 

'bá jos poézis, annyi elragadó humor 
és a téma iránti szeretetnek olyan 
fo i ró megnyilvánulása hatotta át a 
szóbeli előadást, hagy nemcsak kiegé-
szítője volt a f rappáns képsorozatnak, 
hanem egyenrangú velejárója és szer-

Jves része. A közönség spontán meg-
j nyilvánuló tetszésnyilvánításai gyak 
iran nem is a képeknek, hanem a ki-
jsérő szöveg közvetlenségének szóllak, 
i A szines képekkel kisért tündér-
j mesének beillő képsorozat valamennyi 
> fejezete nemcsak tanulságos, de szí-
vet-lelket gyönyörködtető és felüdítő 
szórakozás volt. Helyenként az él-
mény pazarló izásával és a természet 

| dicsőítésének himnikus szépségévet 
i egy G i o n o-regényre emlékeztetetl, 
másutt pedig felért izgalmasság és ér-
dekfeszítő történés tekintetében bármi-
lyen kalandregénnyel! A »Tavaszi 
szemle* cimü fejezet elragadó költői-
sége, a »Hajnali torna* bájos humora, 
a »Varlvizek között* tündérmeseszerü 
fantáziája és a »Kőrisfa erőd* bevé-
telének izgalmas kalandja, uayszintén 
nz alkony árnyai között elcsendesed/! 
élet halk l írája egvaránt elragadta a 
hallgatót és szemlélőt. A közönség 
ámulva tapasztalta, hogy milyen ne-
héz és végtelen türelmet igénylő mun-
ka árán jutott ennek a tökéletes, mű-
vészi és tudományosan is értékes kép-
anyagnak birtokába a fáradságot nem 

[ismerő, kitűnő előadó, akit e lőadási 
végén hosszasan és melegen ü ri pepel-

. fok. 

« 


