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folytatta az Ízléstelen röpiratok kiadásit és az uccai 
botrányok rendezését 

Szalasi elhatározását a párt eddig 

a legnagyobb titokban tartotta, 

sőt Caik László és Hubay Kálmán, akik azóta az 

ügyeket vezették, tovább folytatták a mozgal-
mat , ujabb szobákat nyitottak meg az Andrássy-

ut 60. számú házban. Ezzel az uj szervezéssel 
akartak hatni Szálasira, hogy vonja vissza beje-

lentését és továbbra is foglalja el helyét a párt 

élén, ha megszűnik a rendőri felügyelet. 

Szálasi már akkor elkedvetlenedett, amikor 

származását kezdték kutatni 

és ez csak fokozódott, amikor továbbra is a régi 

Ízléstelen eszközökkel mentek ki az uecára. Ezek 

a jelenségek Szálasit végső elhatározásra bírták 3 

teljesen visszavonul és lemond vezéri 

tisztségéről. 

Csoór Lajos képviselő, akiről köztudornásu, 

hogy közeli szálak fűzik Szálasi Ferenchez, a par-

lamentben megtett bejelentése után, szerdón epte 

a következő nyilatkozatot tette az ügyről: : 

— Amit a Házban tettem, teljes egszében fenn-

tartom. Szálast visszavonult és felhagyott az 

egész dologgal. Ehhez a bejelentéshez — folytatta 

Csoór Lajos — a következőket füzöni hozzá: 

1. Szálasi Ferenc már régebbeu revidiélta állás-

Dontjét. 

2. Mér akkor elment a kedve a dologtól, ami-

kor első párt/ét, a Nap-ot feloszlatta a rendőrség. 

3. Csodálkozom, hogy a párt még nem adott 

ki hivatalos jelentést, holott 

Szálasi lemondása már napokkal előbb 

megtörtént és elhatározása visszavon-
hatatlan. 

• — Amikor a belügyminiszter pártját felosz-
latta — folytatta C s o ó r Lajos —, Szálasi félre-
állt, de az ő személyét egyesek felhasználtak és 
igyekeztek misztikus ködbe burkolni. Többször 
panaszkodott nekem, hogy neki a legkellrmtlenebb 
ez a szerep, nyilvánvaló, hogy Bzálasi eszköz 
•mit mások kezében. 

— Kijelentésemet a Házban azért tetjem meg 
— fejezte bo nyilulkozatát —, hogy 

végre álljon elő az, akinél Szálasi le-
mondó levele van. 

Közelálló körökben ugy tudják, hogy Szálasi 
feaelet irt Hubay Káliuánnak, amelyben bejelen-
tette, hogy visszavonul és nincsenek politikai 
tervei. A levél ma is Hubay birtokában van és 
felhatalmazta llubayt, hogy a levelet akkor hozza 
nyilvánosságra, amikor jónak látja. Kétségtelen-
nek tartják, hogy Csoór Lajos mai bejelenlése ulán 
most már nem lehet halogatni a levél nyilvános-
ságra hozását. 

A párt Andrássy-utl központi helyiségébe szer-
dán esle nem lehetett bejutni, a kapuban őrség áll 
cs minden belépőt igazoltatnak. A helyiségekben 
o késő órákig megbeszélések folytak az uj hely-
zetről, mivel Csoór bejelentése n párttagok szá-
mára bnmaként hatott. 

Puriesz professzor 
előadása a balatonfüredi 

orvoshéten 
Ba'a'onfürcd, inájus 18. Most rendezik az éven-

Wnt szokásos balatonfüredi orvoshetet, amelynek 

programján országos hirü orvosprofesszorok tar-

tanak előadásokat. Tegnap dr. Fürjese Béla sze-

gedi egyetemi tanár tartott nagy érdeklődéssel 

kisért előadást az clektrokardiografiai (a szívmű-

ködést jelző gépezettel végrehajtott) vizsgálat kór-

jóslati értékeléséről. Hangsúlyozta, hogy ez a vizs-

gálati eljárás csak a be'.eg egyéb vizsgálati ada-

taival együtt ad értékes támaszt a kórjóslat meg-

tételében. Eddig főként az egyéves amerikai sta-

tisztikákra hivatkoztak. A pontosabb kórisme fel-

állítása és a megfelelő gyógykezelés azonban sok 

megbetegedés súlyosságát csökkentette, ugy, hogy 

több évre terjedő adatok gyűjtése és a helyes kór-

isme alapján megközelitőbben tudjuk majd a be-

tegség lefolyását, kórjóslatát megállapítani. 

/Az értékes előadást nagy tetszéssel fogadták, 

majd dr. Probstner Artúr közkórházi főorvos a 

serdülőkor női betegségeiről és dr. Schmlát Ferenc 

balatonfüredi igazgató-főorvos a szénsavas für-

.dökröl tartott előadást. 

Prága megbeszélésre hlvfa össze 
a nemet magyar es lengyel Kisebbségeket 

London, május 18. A Reuter Iroda prágai 
levelezője ugy értesül, hogy Henlein kész meg-
lenni az első lépést a cseh kormánnyal való 
tárgyalások megindítása felé, azaz: kérni fog-
ja H o d z s a miniszterelnököt, hogy fogadja 
kihallgatáson, de előbb ismerni akar ja a nem-
zetiségi törvény ponlos tartalmát. 

A magyar és lengyel kisebbségek vezetőivel 
ugyancsak meg fognak indulni a tárgyalások, 

dc később. Prágában ugy vélik, hogy ami a 
szudétanémeteket kielégíti, azzal bizonyára a 
többi kisebbség is meg fog elégedni. 

A cseli k o rmány nemzetiségi szabályzata 
h i r szerint m á r elkészült. A ko rmány a sza-
bályzatot most el akar ,a juttatni a nemzetisé-
gekhez és legközelebb megbeszélésre h i v j a meg 
va lamenny i nemzetiség képviselőit. 

Anglia interveniál a megakadt olasz-francia 
tárgyalások ügyében 

Pdris, május 18. A spanyol kérdés miatt nehéz-

ségek merültek fel a francia-olasz tárgyalások so. 

rán. Parisban a tárgyalások megakadásáról irnak, 

az olasz sajtó pedig ismét franciaellenes hangot 

ütött meg. 

Az olasz lapok szerint a Daladier-koimány nem 

hozott változást a francia külpolitikában. A Tribuna 

szerint ez a francia magatartás az olasz-francia 

közeledési tárgyalásokat kedvezőtlenül befolyásolja. 

A római tárgyalások ügye köti le a francia 

közvélemény érdeklődését. A Figaro arról értesült, 

hogy Blondel római francia ügyvivő utasítást ka-

pott arra, hogy gróf Ciano külügyminisztertől bi-

zonyos felvilágosításokat kérjen a genovai be-

szédről. Illetékes francia helyen hangoztatják, 

hogy a tárgyalások útjába francia részről semmi-

féle nehézséget nem gördítettek. 

A sajtó nagyrészének az a véleménye, hogy "a 

tárgyalások holtpontra jutottak főleg a spanyol 

kérdés miatt. 

Az Excelsiornak az a véleménye, hogy a spa-

nyol kérdésben semmiféle olyan nehézség sem fo-

roghat fenn, amelyet kölcsönös jóakarattal no 

lehetne elsimítani. Éppen ezért a francia főváros-

ban biznak a tárgyalások sikerében. 

Lord Perfh gróf Cianon&l 
London, május 18. A Reuter Iroda római táv-

irata szerint Lord Perth római angol nagykövet 

ma este, vagy holnap felkeresi Ciano gróf külügy-

minisztert. A találkozás okát még . nem tették 

közzé. Hir szerint Blondel francia ügyvivő éa 

Ciano gróf között nem tűzték ki az ujabb találka* 

zást. A váratlanul felmerült ojasz-francia ellen-

tétek az Ewenlng Sfandart szerint nagyon ko-

molyak. Mussolini Angliának igeretet tett, amely 

szerint kész volna seregeit Spanyolországból visz-

szavormi, de ezt nem teheti mindaddig, amíg hadi-

anyagok özönlenek Katalóniába a francia hatá-

ron át. 

Távirafváltás Imrédy, 
Mussolini Hitler és 
Scladkovsky között 

Budapest, május 18. A MTI. jelenti; A kor-
mány megalakulása alkalmából I m r é d y Béla 
miniszterelnök a következő táviratot intézte Mus-
s o l i n i olasz kormányelnökhöz: 

„Magyarország főméitósáigu Kormányzója ál-
tal miniszterelnökké való kinevezésem alkalmából 
sietek Nagyméltóságodat arról biztositani, hogy 
egyik legfontosabb és legkellemesebb feladatom-
nak tekintem, liogy ápoljam és ha lehet, meg el-
mélyítsem azokat az őszinte baráti kötelékeket, 
amelyek Olaszország és Magyarország között oly 
örvendetesen fennállónak. Amikor ezt teszem, 
elődjeim nyomdokait követem és hü tolmácsolója 
vogyok az egész magyar nemzet érzelmeinek. Re-
mélve, hogy Nugyméltóságod a magyar néppel 
szemben a jövőben is ugyanazon baráti érzelmek-
től fogja magát vezettetni, amelynek már számos 
alkalommal tanújelét adta és szives lesz engem 
értékes támogatásában részesíteni Kérem Nagy-
méltóságodat, fogadja legőszintébb nagyrabecsü-
lésem nyilvánítását. I m r é d y." 

Mussolini 

a következő távirattal válaszolt: 
„A magyar kormány elnökségének elfoglalása 

alkalmával kifejezett szívélyes érzelmeiért hálás 
vagyok Nagyméltóságodnak. A fasiszta kormány 
boldog lesz, ha továbbra is folytathatja a mar rég. 
óta sikeresen fennálló együttműködést a Nigy-
méltóságod elnöklete alatt á l ló kormánnyal és 
azon lesz, ha elősegítheti minden téren a két or-
szág közötti kapcsolatok fejlődését. Az olasz nép 
és a magam szívélyes barátságának kifejezését 
küldöm Nagyméltóságodnak és a nemes magyar 
nemzetnek. M u s s o l i n i " 

Imrédy Béla a következő táviratot intézte H i t-
l e r Adolf kancellárhoz: 

„A Kormányzó ur őfőméltósága engem Ma-
gyarország miniszterelnökévé méltóztatott kine-
vezni, Midőn sietek erről Nagyméltóságodat érte-
síteni, felhasználni kívánóm ezt az alkalmat, liogy 
Nagyniéltóságodat biztosítsam, tevékenységem ar-
ra fog iránviilni. hogy a közclmulLban szomszé-

dokká vált nemzeteink között fennálló hagyomá-
nyos és közős fegyverbarátság által megpecsételt 
barátság jobban megerősíttessék. Kéreni Nagy-
méltóságodat, hogy engem ebben az irányban jó-
indulatulag támogatni méltóztassék. Fogadja! 
Nagyméltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
I m r é d y . " 

Hitler 

a kővetkező távirattal válaszolt: 
„Amidőn Nagyméltóságodnak Magyarország' 

miniszterelnökévé való kinevezéséről szóló érte-
sítéséért meleg köszönetet mondok, magas hivata-
lának elfoglalásához őszinte szcrcncsekivánatai-
niat küldöm. Nel fn i és a birodalmi kormányunk 
célja marad, hogy a magyar-német barátságot to-
vább ápoljuk és mind jobban elmélyítsük. H i t -
l e r kancellár." ] 

Imrédy miniszterelnök ugyancsak' táviratot in-
tézett 

Scladkovsky j 

lengyel miniszterelnökhöz, aki meleg hangú táv-

iratban válaszolt. 1 

Három 11-essel kikapott 
a szegedi 

honvédek csapata 
a Hadsereg Kupa elődfinfőjében 

Budapest, május 18. A hadsereg labdarugó kupa 

elődöntő mérkőzését szerdán játszották le a 

BEAC sporttelepén. Az első mérkőzés során a 

hadseregkupa favoritja, a mult évi védő, Budapest 

l. határörkerületi csapat 3:0 félidő után 5:1 arány* 

ban győzött a szegedi 0. honvéd gyalogezred csa-

pata ellen. 
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Csehország~lrsrszág 2:2 
Prága, május 18. A cseh válogatoít labdarugó 

csapat szerda délután 20*ezcr főnyi közönség előtt 

2:2 (1:1) arányban döntetlenül mérkőzött az ir 

válogatottal. 


