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vén mindenekelőtt az állam valamennyi polgárának 
én nemzetiségének tényleges egyenjogúságot akar 
biztosítani oly módon, hogy minden nemzetiség 

azt a helyzetet foglalja el az ájlamban, amelyre 

számserü erejénél fogi>a joga van. A csehszlo-

vák nép az allain lakosságának kétharmadát kép-

vireli, megengedheti magának, hogy az államban 

ily nagylelkű mádon juttassa érvényre az igazsá-

gosságot. Azt hiszem, hogy az indítványozott uj 

intézkedések előnyösek lesznek az államra, annak 

további fejlődésére, jövőjére és hiszem, hogy a 

nemzetiségek közötti szívélyes együttműködés meg-

ujjvlásával a nemzetiségek a mai súlyos időkben 

semmiféle értelemben nem fogják fenyegetni az 

állam egységét, biztonságát, vagy területi integri-

tását, 

— Ha a mostani mozgalmas órában, amikor 

a kölcsönös bizalom bizonyos fokig megrendült, el-

határoztuk magunkat erre a megoldásra — foly-

tatta — , ezzel nem csekély áldozatot hozunk az ál-

talános béke érdekében. Hozzá akarunk járulni] 

Valamennyi szomszédunkkal, különösképen pedig 

legnagyobb szomszédunkkal, Némclorszáaual való 

együttműködéshez. 

Bizonyságot akarunk szolgáltatni 
Európának cs Amerikának ma kü-
lönösen pedig Angliának és Francia-
országnak, hogy teljesen tisztában 
vagyunk általános együttműködési 

kötelezettségünkkel 

és ezt a kötelezettséget teljesítjük is olyan mér-t 

tékben, amennyire azt az állam legfontosabb szük-

ségletei lehetővé teszik. A dolgok mai állása mel-

lett minden állampolgár jő szolgiilatot tesz a béké-

nek, ha jóindulatát azzal is bizonyítja, hogy 

az összecsapásokat nyugodt és higgadt modort 

megakadályozza, mert rosszindulatú magatartással, 

felindultsággal és az összetűzések elöjdézésiévcl 

n«anc:uk államunk belső békéjét, hanem egész 

Európa békéjét komolyan veszélyeztethetik. 

— Kiáltványommal tehát a köztársaság vala-

mennyl állampolgárához fordulok nemzetiségre 

való tekintet nélkül, őrizzék meg nyugalmukat, le-

gyenek higgadtak, őrizzék meg szilárdságukat. 

— Bízom benne — fejezte bc beszédét Benes 

— j bogy a mai kormánytöbbség a javaslatok alap-

ján meg jog egyezni i<alamennyi nemzetiséggel és 

biztosítani fogja tovább is az áldásos fejlődést 

ís nyugalmat. Minden akaratunkkal elérni és sze-

rencsésen helyre akarjuk állítani a nemzeti békét, 

ikkor minden csehszlovák számára egyetlen tör-

vény lehet mérvadó: korlátozni kell a pártharcokat. 

Berlin mepcáfolia 
a csapaíössxcvonásoK 

Bitéi 

Berlin, szeptember 10. Jól értesült helyen ki-

jelentik, hogy teljesen képtelenek azok az Even-

ning Standarában és más külföldi lapokban közölt 

jelentések, melyek szerint a német határvidékeken 

csapatokat vonlak össze. A valóság az, hogy ebben 

az évben ncm lesznek nagy őszi hadgyakorlatok, 

hanem csak kisebb alakulatokban tartanak fegy-

vcrgyakorlatokat. Mint az elmúlt hetekben, most 

•a behívnak tartalékosokat gyakorlatra és állomás-

helyeikről a gyakorlatok vidékérc szállítják, a gya-

korlatok végével pedig hazabocsátják őket. A ki-
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sebb alakulatokban tartott ezévi gyakorlatok részi-
ben már véget is értek, 

TüníeíéseK és elleníün-
íeíéseR 

Berlin, szeptember 10. Prágában pénteken esto 

kommunistagyülés volt, amelyen 6ok uszitóbeszédet 

mondottak. Gottwald kommunistavezér csehszlovák 

ellenállásról beszélt és azt mondotta, reméli, hogy 

ez a szellem hatja át az állam vezetőit is. Slzerinta 
Csehszlovákia sorsát nem Londonban döntik el. 

Prágai jelentés szerint a tüntetések cs cllcntűn-

tetések sorozata még nem ért véget. Morvaoszrta-j 

vában a demokratapártok nagygyűlést tartottak, 

Bodenbachban a szudétanémetek vonultak fel. \ 

rendőrség Gabionzban megakadályozta a szudéta* 

németek és a demokratapártok összetűzését. 
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Antal István rádióclőaűása 
a miniszterelnök kaposvári beszédéről 
Budapest, szeptember 10. Antal István állam-

titkár szombaton este a rádióban 40 perces elő-
adást tartott a miniszterelnök Kaposvárott kifej-
tett programjáról. Beszédében többek között eze-
ket mondotta: 

— Gömbös Gyula ismeretes kormányprogramja 
és Darányi Kálmán győri beszéde mellett Imrédy 
Béla miniszterelnöknek Kaposvárott elmondott bő-
szedé a magyar közélet legutolsó esztendejének 
egyik legérdekesebb és legmesszebb elhangzó 
problematikus megnyilatkozása. A kaposvári be-
széd jelentősége abban áll, hogy terveket ad, de 
nyomban rámutat a megvalósítás módjára, refor-
mokat tár fel, de nyomban megjelöli azok ke-
resztülvitelének útját, gondolatokat vonultat el 
szemünk előtt azok realizálásának egyidejű felvá-
zolásával és általában a magyar sors mai nagy 
életkérdéseit akkor és olyképen viszi a megoldás 
útjára," amikor egy szívós cs kitartó kormányzati 
munka s az események logikájának kellő pillanat-
ban történő felismerése már eltávolította a meg-
valósítás útjában álló akadályokat. Hogy a mai 
napon a kaposvári beszédre kitérek és az abban 
felvetett gondolatok számára ujabb közlési lehető-
séget veszek igénybe, ennek oka az, hogy mélyen 

és erőteljesen maradandó módon bele akarom) 
' vésni a közvélemény eszébe a kaposvári program 
egész komplexumát. 

— Ezen a helyen én ncm politizálok — foly* 
tatta Antal István —, nűntahogy egyes kritizál 
lóim már jó előre beállították, de nézetem szerint 
minden politikán felül álló közérdekű munkát vég-
zek, mert a kaposvári program megvalósítása 
igazán nemi politika, de olyan egyetemes átfogó 
érdeke a nemzetnek, amelyek előtt cl kelj törpül* 
niök a kicsinyes politikai szempontoknak. AÜ ea 
elsősorban természetesen azokra a külpolitikai cél* 
kitüzc:ekre, amelyekből a miniszterelnök kaposvári 
fejtegetései kiindulnak és ezeknek mottója: az igaz® 

ság és béke nagy. eszméjének hangsúlyozása. 

Antal államtitkár ezután részletcsen ismertetta 
a miniszterelnök kaposvári programjának minden 
egyes tervét. 
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Fodrászc'kkek 

Kevesebb hallgatót vettek fel 
az Idén a szegedi egyetemre, 
mint a mult évben 

(A Dó'mayyarorszdg munkatársától.) Közeledik 

az egyetemi előadások megindulásának ideje. Az 
egyetem minden karán most hozták nyilvánosság-
ra az uj felvételek névsorát, amely névsor azt 
bizonyltja, hogy az idei felvettek száma nem ha-

tadja meg a tavalyiakét, sőt egyes karon alatta 

marad ennek. 

JOGI KARON, ahol minden évben a legtöbb 
jelentkező szokott lenni, 154 rendes és 2 rendkívüli 

hallgatót vettek fel, az ORVOSI KÁRON 40 rendes 
és 24 másodéves gyógyszerészhallgatót, a MATE-
MATIKAl és FIZIKAI KARON 27 rendes és 19 

elsőéves gyógyszerészhallgatót, a BÖLCSÉSZETI 
KARON 30 rendes hallgatót és 110 polgári iskolaj 
tanárképzőst rendkívüli hallgatóként. 

Az idei felvételek legérdekesebb jelensége, hogy 

a polgári iskolai tanárképzőre je* 
Jenlkeztek a legtöbben. 

A jelentkezőknek ez a gyarapodása már évek óta 
tart, ugyamis a szegedi tanárképző lévén az ország 
egyetlen polgári iskolai tanárokat képző főiskola, 
az itt végzetteknek elhelyezkedésére sokkal na-
gyobb lehetőség van, mint a középiskolai tanárok 
elhelyezkedésére. 

Pótfelvételekre 

— értesülésünk szerint — eddig még egyetlen ka-
ron sem került sor. Hogy az egyes karok kérni 

fogják-c a kultuszminisztériumlól a pótfelvételek 

engedélyezését, az a későbbi jelentkezők számától 

íügg. 
A bölcsészeti karon az idén erdekes ujitást ve-

zetnek be, amennyiben az elszakított magyarság 

problémáival foglalkozó előadássorozatokat fognak 
tartani. Ezeknek az előadásoknak hallgatását való-
színűleg minden kar hallgatóira ki fogják tcrjpsz-
teni. Az egyetem ünnepélyes megnyitása 18-ikáo 
lesz. 

AZ IDÖ 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor. I d ő j ó s l a t : Keleten deli, délnyu-

gati, Dunántulon nyugati és északnyngatl 

szél. Változó felhőzet, helypnkint, főleg nyu-

gati éa északi megyékben eső, zivatar. A' 

hőmérséklet nyugat felől fokozatosan csök-

ken. 

BÚTOR 
olcsó 
ÓS jó 
Szendrényl 

"Géza és laal 

Eszíatosmesferek Bútorcsarnoka 
Teleion 19—82. Szeded, Dugonics-tér II 

, , i l y ' ; . 


