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— Angol katonatisztek botrányos csem
pészést űztek Egyiptomban. Mind nagyobb 
hullámokat ver az a botrányos csempészés, 
amelyet angol katonatisztek bonyolítottak 
le Egyiptomban, jelentik Kairóból. .Három 
angol katonatiszt vezetésével ugyanis a 
katonai teherautókon Szíriából és Liba
nonból 800 kilogram hasist csempésztek 
be Egyiptom területére. A tiszteket az an
gol katonai rendőrség letartóztatta.

Minden 
szemüvegért 
egyéves 
írásos jótállási

Ferenciek-tsro t.

— A kolozsvári egyetem évzáró köz
gyűlése. Kolozsvárról jelentik: A Ferenc 
J ózsef-tudomány egyetem fennállásának
70-ik évfordulója alkalmából most tartotta 
évzáró ünnepi közgyűlését. Szentpéterv 
Zsigmond rektor megnyitó beszédében 
méltatta az elmúlt tanévben nehéz körül
mények között végzett munkát és a ta
nári kar önfeláldozó tevékenységét. Ez
után kegyelettel emlékezett meg az egye
temnek a múlt évben elhunyt tanárairól. 
Gyulai Zoltán dr., a matematikai és ter
mészettudományi kar dékánja „A fizikai 
kutatás határai“ címmel tartott előadást, 
majd Szentkirályi Sámuel közgazdasági 
prodékán az egyetem hősi halottairól em
lékezett meg és megkoszorúzta az egyetem 
18 hősi halottjának emléktábláját.
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Fest f ó t i t  L a l e s  Tisztit
CSAK: V., JÓZSEF NÁDOR-TÉR 9. SZÁM

— A földmívelésügyi minisztérium 
tisztviselőinek és alkalmazottainak hősi 
emlékünnepe. A földmívelésügyi miniszté
rium tisztviselői és alkalmazottai szomba
ton délben a minisztérium központi épü
letében lévő hősi emlékmű előtt bensősé
ges ünnepség keretében emlékeztek meg a" 
világháború hősi halottairól. A Hiszekegy 
eléneklése után Bárányos Károly dr. föld
mívelésügyi államtitkár emlékezett meg a 
hősi halottakról, akiket az önfeláldozó 
kötelességteljesítés példaképeiként állí
tott a hallgatóság elé. Az emlékbeszéd 
után Bánffy Dániel báró földmívelésügyi 
miniszter, a honvédség nevében pedig 
Bárdy József hadbiztos-alezredes helyezett 
koszorút az emlékműre. Az ünnepség a 
Szózat eléneklésével fejeződött be.

tfetegek
gyakran székrekedésben Is szoktak 
szenvedni. Ilyenkor gondoskodni kell 
Darmol hashajtóval a jó emésztésről. 

y  Betegségben 
szükséges a

—  A budapesti ném et nyelviskola évzáró 
ünnepélye. A  budapesti ném et nyelviskola és 
kereskedelmi tanfolyam  vasárnap, m ájus 
31-én délelőtt 11 órakor tartja évzáró ünne
pélyét az Uránia-filmszínházban.

MAGYAR KQNYVNAP 1-3
Vásároljon magyar könyvet a

BETHLEN könyvkereskedésben
Budapest, IX ., Kálvln-tér 8. Telefon: 185—053.

Sátornál a lá írnak :
H arsányt Zsolt Kodolányi János

Dr. Karácsonyi Sándor Dr. Máthé Elek

—  M egalakult az önkéntes honvédelmi női 
m unkaszolgálat veszprém i bizottsága. Az ön
kéntes honvédelmi női m unkaszolgálat vesz
prémi bizottsága Berky Miklós alispán fele
ségének elnöklésével m egalakult és m eg
kezdte a toborzást a női m unkaszolgálatra.

BalatoniöMváren
még néhány Jó vSISafelek kapható! 

Siessen biztosítani!
Minden telek befásítva, villany, vízvezeték csatla
kozási lehetőség. Kedvező fizetési feltételek. Tájé
koztató: Balatonföldvár fürdő r t. pare, irodája,
Budapest, V., Szabadság-tér 14. Telefon: 12-76-60.

— Az Otthon-kör közgyűlése. Az Otthon írók köre 
1942 junius 10-én délelőtt 11 órakor ta rtja  U .  évi 
rendes közgyűlését a  kör Budapesten VII. Erzsé- 
bet-körút 49 szám alatti helyiségében. Amennyiben 
ez a közgyűlés határozatképtelen lenne, a kör köz
gyűlését 1942 junius 21-én délelőtt 11 órakor ta rtja  
meg. Ez a közgyűlés tekin tet nélkül a megjelentek 
számára határozatképes.

Keleti pályaudvar szom szédságában cca.

Mniles üzentelek
összes közmüvekkel, iparvágánnyal eladó. 
Válaszok „IV. építési övezet“ jeligére 
Blocknerhez, Városház-utca 10.

Hazatért a kelet! harctérről 
a győri utászzászlóalj

Győr, május 30.
A város közönsége rendkívül meleg fo

gadtatásban részesítette a keleti harctér
ről leváltás folytán most hazatért utász
zászlóaljat. A lelkes ünneplés pénteken 
délután a városháza előtti téren folyt le 
nagyszámú közönség jelenlétében. A vá
rosházán és a környező épületeken hatal
mas zászlókat lengetett a májusi szél. 
Felvonultak a tűzharcosok, a leventék, a 
cserkészek és a középiskolák növendékei. 
A megjelent előkelőségek élén ott volt 
Apor Vilmos báró megyéspiispök is.

A Himnusz hangjai után az állomás
parancsnok intézett üdvözlő szavakat a 
hazatért zászlóaljhoz. Egyperces néma 
tisztelgés fogadta a hősi halált halt utá
szok nevének felolvasását, majd a kitün
tetettek névsorát olvasták fel. Ezután 
Koller Jenő polgármester a város közön
sége nevében intézett meleghangú üdvözlő- 
beszédet a hazatért hős utászokhoz, ki
fejezve a város minden polgárának irán
tuk érzett soha él nem múló háláját. Egy 
levente az ifjúság nevében babérkoszorút, 
egy leány gimnazista virágcsokrot nyújtott 
át a zászlóaljparancsnoknak, egy gyári 
munkás pedig a győri munkásság aján
dékcsomagját adta. át. A zászlóaljparancs
nok köszönőszavai után díszszemle zárta 
be a szép ünnepséget, amelynek során a 
közönség viharos lelkesedéssel ünnepelte 
és virágokkal halmozta el a hős honvéde
ket.

— Bars-Hont vármegye törvényhatósági 
bizottságának közgyűlése. Bhrs-Hont vár
megye törvényhatósági bizottsága most 
tartotta tavaszi rendes közgyűlését Ipoly
ságon. Thuróczy Károly főispán elnöki 
megnyitójában lelkes szavakkal emlékezett 
meg vitéz nagybányai Horthy Istvánnak 
kormányzóhelyettessé történt megválasz
tásáról. Indítványára a közgyűlés hódoló 
táviratot intézett a kormányzóhelyetteshez. 
Ezután a miniszterelnöki székben történt 
változásról emlékezett meg a főispán és 
indítványára a közgyűlés Kállay Miklós 
miniszterelnököt táviratban üdvözölte s 
teljes bizalmáról biztosította. Szintén táv
iratban üdvözölték Antal István és vitéz 
Lukács Béla minisztereket kinevezésük al
kalmából. Ezután Hetényi Rezső alispán 
terjesztette be jelentését, amelyben a vár
megye tisztviselőhiányát aggasztónak jelle
mezte. Perhács Imre indítványára a köz
gyűlés elhatározta, hogy feliratban kéri a 
kormányt a tisztviselőkérdés rendezésére.

— Újabb 16 halálos ítélet Brünnben cs 
Prágában. Prágából hivatalosan jelenük, 
hogy a brünni rögtönítélőbíróság 12 em
bert golyó általi halálra ítélt. A 12 elítélt 
részben Brünnből, részben Märisch-Ostrau- 
ból való. A halálos ítéletet azért hozták 
ellenük, mert menedéket adtak olyan 
egyéneknek, akik a birodalom ellenségei. 
Az ítéleteket pénteken végre is hajtották. 
A kivégzettek vagyonát elkobozták. A 
prágai rendkívüli törvényszék ugyancsak 
négy halálos ítéletet hozott. Az elítéltek 
között egy zsidó nő is van. A vádlottak 
fegyvert rejtettek annak ellenére, hogy 
tudták, milyen büntetés vár rájuk.

Házasság
Dévaványai H dlasy  István és szendrői Pap  

Katalin június 3-án, szerdán este 7 órakor 
tartják esküvőjüket a krisztinavárosi plé
bániatemplomban.

A lsózaturcsai Z a th u reczky  K atalin és ne
m es S im on  László m. kir. csendörszázados 
május 30-án a három székm egyei Oltszemen 
házasságot kötöttek.

S ze n tv á ry  Ariadne és L u ká cs  János 
m. kir. hadnagy június 2-án, délután fél 6 
órakor a pasaréti ferences templomban há
zasságot kötnek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

E schw ig  Mercédes és H eim  Miklós báró, 
m. kir. főhadnagy május 25-én tartották  
esküvőjüket a kassal Szent Erzsébet-székes- 
egyházban. (Külön értesítés helyett.)

Kolb A lléét eljegyezte Radnai Béla dr. 
m. kir. orvos-főhadnagy.

K ardos  A ntal postasegédtitkár (N agyvá
rad) és F aragó  E telka (Pécs) jegyesek. Min
den külön értesítés helyett.

Fehér  M ihály dr. (Budapest) és K ántor  
Mária (Baross Gábor-telep) jegyesek. Min
den külön értesítés helyett.

S zm e ttá n  Herta és E rdély i Gyula Fűzfő- 
gyártelepen házasságot kötöttek. (Minden kü
lön értesítés helyett.)

K arvaly  E rzsébetet (Békéscsaba) eljegyezte 
H orváth  Lajos t. zászlós (K ispest). Minden 
külön értesítés helyett.

R á cz  Ilona és M üller Tibor dr. hétfőn, junius 
1-én délután fél 7 órakor tartják esküvőjüket 
a budapesti kegyesrendi kápolnában.

E bner  M argit és V illányi (W inkler) Gyula 
június 1-én, hétfőn délután 6 órakor tartják  
esküvőjüket a  budai ferencesek M argit-kör- 
úti templomában.

F oltin  Klára és F ülep  Sándor oki. építész- 
mérnök szombaton délután tartották esküvő
jüket a  rákosligeti evangélikus templomban.

H encsics Krisztina ecetgyáros (N agy
kanizsa) és Sim on  László, a  M agyar N em zeti 
Bank felül vizsgálója Miskolcon házasságot 
kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)

*
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— Hősi emléktábla-avatás. A m. kir. 
1-es honvéd felderítő zászlóalj a Délvidék 
felszabadításakor, valamint oroszországi 
eddigi harcaiban hősi halált halt bajtár
sainak emléktábláját május 31-én, vasár
nap délelőtt 10 órakor avatja fel a buda
pesti vonatlaktanyában (Aréna-út 51).

— A miniszterelnök kihallgatáson fo
gadta a Turul-szövetség fővezérét. A Ma
gyar Távirati Iroda jelenti: Kállay Mikiós 
miniszterelnök kihallgatáson fogadta a 
Turul-szövetség mb. fővezérét, Básthy 
Béla dr.-t és szeretetteljesen érdeklődött 
a Turul-ifjúság időszerű kérdései felől.
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Legjobb gyártmányok vezérképviselete Árjegyzék ingyen!

— Életmentő cserkész-segédtiszt kitün
tetése. A kormányzó a miniszterelnök elő
terjesztésére Gyenes Mihály cserkész
segédtiszt, gimnáziumi tanuló, kecskeméti 
lakosnak önfeláldozó magatartással vég
bevitt életmentéséért a magyar bronzér
demérmet adományozta.

—  Tanulmányi segélyt kaphatnak az SJIam-
erdészeti tisztviselők gyerm ekei. A  M agyar 
Távirati Iroda jelenti: B ánffy D ániel báró
földm ívelésügyi m iniszter m ost kiadott rende
letével lehetővé tette, hogy az állam erdészeti 
tisztviselők gyerm ekeinek nevelését segélyező  
alapból a 1942— 43. tanévben az államerdé
szeti tényleges és nyugdíjas tisztviselők gyer
mekei vagy  árvái segélyben részesíthetők, ha 
igazolják, hogy az 1941— 42. tanévről nyert 
bizonyítványaikban a tantárgyakból —  a tor
nát, éneket és a nem kötelező tantárgyakat 
nem szám ítva — az osztályzatoknak legalább  
fele kitűnő, jeles vagy  jő; továbbá, hogy az  
1942—43. tanévre valam elyik belföldi közép
iskola, vagy  azzal egyenrangú tanintézet ren
des tanulói közé, vagy  valam elyik belföldi 
egyetem  vagy főiskola rendes hallgatói közé 
felvétettek. E lem i iskolai tanulók csak az 
esetben részesülhetnek segélyben, ha házon- 
kívül nevelkednek. A  segélyezés a szülők va
gyoni viszonyainak figyelem bevételével a ren
delkezésre álló pénzösszeg arányában törté
nik. A  kellően felszerelt kérvényeket az alap 
intézőbizottságának címére (Budapest V. 
Kossuth Lajos-tér 11. sz. III. 309) közvetle
nül vagypedig bármely állam erdészeti hivatal 
útján oly időpontban kell beküldeni, hogy 
azok legkésőbb julius 9-ig az alap intéző
bizottságához beérkezzenek. Részletesebb fe l
világosítást válaszbélyeg beküldésével a m. 
kir. erdőfelügyelőségek, az erdöigazgatóságok  
és az alap intézőbizottsága ad.

•— A Margitszigetről kitiltották a ku
tyákat. A Margitsziget igazgatósága 
közli, hogy a rendkívüli viszonyokra velő 
tekintettel a motor- és segédmotoros ke
rékpárok belépődíját 2 pengőre mérsé
kelte. Felhívja . azonban a motorkerék
párosok figyelmét, hogy ezt a kedvezményt 
azonnali hatállyal megszünteti, ha a mo
torosok zajtkeltő módon hajtanak a sziget 
területén. Közli továbbá az igazgatóság, 
hogy ezentúl kutyákkal a szigetre belépni 
tilos. Az értékes és a mai viszonyok kö
zött alig beszerezhető díszmadarak megvéj 
dése érdekében szükség volt e már koráb
ban fennállott tilalmat ismét életbelép- 
tetni, mert a közönség az e tárgyban ki
adott többszöri figyelmeztetésekkel szem
ben a legnagyobb megnemértést tanúsí
totta, kutyáit a fennálló rendelkezések 
ellenére továbbra is szabadon engedte, 
miáltlal a nagy költséggel a szigetre tele
pített fácánokban és más díszmadarakban 
szinte pótolhatatlan károk keletkeztek.

EÉÍÍTEKEN e l v e s z e t t

BRI EFTASNI MAT
Rácz névjeggyel kérem legalább pénz nélkül vissza. 
Értesítés „ T á r c a “ jeligére BALOGH-hirdetúbe,

Szent István-körút 9.

—  G yerm eknyaraltatási csereakció Buda
pest és Zombor között. Homonnay Tivadar, a  
székesfőváros főpolgármestere és Deák Leó, 
Bácsbodrog várm egye főispánja között gyer
m eknyaraltatási csereakció ügyében m egálla
podás jött létre. Ennek értelmében többszáz 
budapesti gyerm ek Zomborban, a  zombori 
gyerm ekek pedig a budapesti és környékbeli 
nyaraiőtelepeken fogják tölteni a nyarat.

Ballonkabát+Brttck
GróS Teleki Pál- 
(öáüjány-) utca 2
Rigler mehett

—  H alálos gázolás. Veszprémből jelentik: 
Kristyán József devecseri órás az országúton  
motorkerékpárjával elütöttt egy  gyalogjárót. 
A  zökkenéstől Kristyán is lezuhant gépéről, 
koponyaalapi törést szenvedett és a devecseri 
kórházban m eghalt.

—  Büntetés szénauzsoráért. A  szolnoki tör
vényszék uzsorabírősága 500 pengő pénzbün
tetésre ítélte Tassi József szajoli községi 
pénztárost, mert a széna m ázsáját a  m eg
állapított 10 pengő helyett 14—16 pengőért 
árusította. A  Ítélet jogerős.

M A R T O H H E G V I  G Y E R M E K Ü D Ü L Ő
Üszőmedence. Homokstrand. Tulajdonos: Dr. Székelyné, B ulyovszky Sári. 
Különcsoport 12— 16 éves leányok szám ára. X II. Bürök-utca 27. T .; 166-663

—  A z otrantói kiállítás Csepelen junius
6-án nyílik m eg. A  hadimúzeum a vitézi rend 
Zrinyi-csoportjával és a  m agyar haditengeré
szeti egyesülettel karöltve a nagysikerű  
otrantói kiállítást „kiegészítve egyéb haditen
gerészeti vonatkozású em léktárgyakkal, ju
nius 6-án, 7-én és 8-án újból m egnyitja Cse
pelen a W eiss M anfréd-gyár sprotcsarnoká- 
ban. A  kiállítás junius 6-án, szombaton dél
től kezdve tekinthető meg. A műsorral egybe
kötött ünnepélyes m egnyitást junius 6-án dél
után 6 órakor rendezik a gyári sporttelepen. 
Belépés mindhárom napon díjtalan.

—  A  bácskai szerbek szervezkedése. A  zom
bori szerbek vezetői: Ilkics István arhi- 
mendrita, Petrovics Milivoy ny. föi3pán és 
R acsics Simon dr. a  napokban felkeresték  
Zomborban Deák Leó dr. bácsm egyei főispánt 
és m egbeszélték vele a bácskai szerbeknek a 
Mép-be történő beszervezését. A  m egbeszé
lés eredményeként vasárnap délelőtt Zombor
ban 120 vezető szerb szem élyiség bevonásá
val széleskörű értekezletet tartanak, amelyen 
m egbeszélik a beszervezés részleteit. A m e
gye szerb lakosságának beszervezését Zom- 
borból, illetve Újvidékről intézik.

szívesen látjuk és olcsd nyaralást nyultimK
Balatonalmádin üdülőházábzn

Felvilágosítást készségesen nyújt: A Vasúti S.-tisztek Országos Otthona, Budapest. Mosonyi-utea 13. I.
19. Személyes megbeszélés fenti egyesületi helyiségben minden szerdán d. u. 5—8-ig, vagy: Szokoicai 
Géza egyesületi elnöknél, Teréz-körút 62. I I . em. 3. Telefon: 323-739, d. e. 8—2-ig.

x Tavaszi zöldség- és főzelékfélék, vitam in
dús ételek készítését és egyben a villamos 
tűzhely takarékos kezelését tanítják m eg az 
elektromos müvek Eskü-út 5 szám  alatti be
mutató villamoskonyhájában. Ezen a héten 
délutáni főzöelőadás szerdán 5 órakor lesz, 
délelőtti pedig hétfőn és pénteken 10 órakor.

—  É rettségi találkozó. A debreceni piarista 
gimnáziumban 1932-ben érettségizettek június 
7-én, vasárnap tartják 10 éves találkozójukat 
a gimnáziumban. Akik m ég névre szóló érte
sítést nem kaptak, pontos címüket azonnal 
közöljék Ráday László dr.-ral: Debrecen, ipar
kamara.

M ó g a - c s i p k e  ö r ö k  é r t é k ,  
ó g a - c s i p k e  fogalom? Foren c-u. 17

SZLM
Kiemelés


