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Visszatérést jelent az eredeti fran-

cia-angol tervhez, 

feszöge/ve a végrehajtás feltéieleit, ínég pe-
dig négy hatalom felelősségével. Az angol-
francia KÖZÖS szavatosság a megmaradó te-
rületért lényeges ellenértéket jelent a cse-
hek számára az ujabb határok elleni vétlen 
támadásokkal szemben. Németo.szág ^ és 
Olaszország is megigérte a szavatosságot, 
amint a lengyel és magyar kisebbség ügye is 
elintézést nyer. Ha a lengyel és magyar ki-
sebbségi kérdéseket nem intéznék el három 
hónapon belül a kormánynak megegyezés ut-
ján, okkor a négy hatalom újból tanácskozni 
fog a kérdés megfontolására. 

— Midőn ítéletet mondanánk a müncheni 
megegyezés ügyében — folytatta ne 
minősítsük azt személyes, vagy nemzeti dia-
dalnak. Igazi diadala az a tény, hogy a négy 
hatalom képviselői meg tudtak egyezni egy 
súlyos és kényes műtét végrehajtása módjai 
tekintetében vérontás nélkül és 

elhárítottak egy olyan katasztrófát, 
amely a mai civilizációnak halálát 

jelentette volna. 

C h a m b e r l a i n ezután dicsérőleg be-
szélt Csehszlovákia fegyelmezett magatar-
tásáról, majd bejelentette, hogy 

a cseh kormány Angliától 30 millió 
font kölcsön nyújtását kérte 

az angol kormány szavatosságával. Erre 
nagylelkű választ adunk: 10 millió fontot 
azonnal folyósítunk előlegül, a többire nézve 
pedig törvényjavaslatot nyujtunk be. 

— Ami a német kancellárról a múltban 
mondott kemény szavakat illeti, mondotta 
ezután —, azt hiszem, el kell ismernie a 
Háznak, hogy az ő helyzetében nyomatékos 
kijelentéseit visszavonni nehéz lett volna. 
Az a készség, hogy az utolsó pillanatban 
hajlandó volt tárgyalni, igazi és fontos hoz-
zájárulás volt az elintézéshez. 

— Mussolini hozzájárulása nagyon jelen-
íékeny, talán döntő volt. Az ő javaslatáru 
halasztották el a mozgósítást huszonnégy 
órával. Ő terjesztette elő gróf Cianóval 
együtt azt az emlékiratot, amelyet Daladier 
cs én a megbeszélés alapjául elfogadtunk. 

Ezután a világ hálás lehet az olasz kor-
mány friének a békemegoldás elősegitéséért. 

-— A legnehezebb helyzetben D a l a d i e r 
francia miniszterelnök volt, különösen annál 
a kapcsolatnál fogva, amely Franciaországot 
Csehszlovákiához fűzi. Bátorsága, felelősség-
tudása és makacs kitartása felbecsülhetetlen 
értékűek voltak a megbeszélések során. 

— Amióta csak mostani hivatalomat elfog-
laltam, főcélom az volt, hogy Európa meg-
békitöséért dolgozzam ós kiküszöböljem a 
légkört oly régóta megmételyező bizalmat-
lanságokat ős ellenségeskedéseket. A meg-
nyugváshoz vezető ut hemzseg a nehézsé-
gektől. A csehszlovák probléma a legújabb 
és talan a legveszedelmesebb. Most, hogy 
ezen is tul vagyunk, 

tovább haladunk a helyes józanság 
fele vezető uton. 

— Nem kötöttem egyezményt, nem vállal-
tam uj kötelezettségeket, nincs titkos meg-
állapodás, a megegyezés nem irányul más 
nemzet ellen és csak egyetlen célja, hogy 
tovább terjesszük a Hitlerrel folytatott sze-
mélyes érintkezésemet. Ezt a barátságot, de 
semmiféle kötelezettséggel nem járó megbe-
szélést részemről főként azzal a céllal foly-
tattam, hogy lássam, vannak-e érintkező 
pontok a demokrata kormány feje és a totá-
lis állam feje között. Az eredményt a közzé-
tett nyilatkozat mutatja. Azt hiszem, hogy a 
Ház velem együtt meg van győződve arról, 
hogy a nyilatkozat, amelyet Hitler kancellár 
es én írtam alá, valamivel több a jámbor vé-
leménynyilvánításnál. 

A béke alapjait csak most rakjuk le, 
a felépítményt még meg sem kezd-

tük. 

— Angliát még sokáig a felfegyverkezési 
terv végrehajtása foglalja el, ami napról-
napra gyorsul és növekszik, ne gondolja sen-
kisem, hogy a müncheni négyhatalmi egyez-
mény aláírása folytán lankadhat, vagy meg-
állhat erőfeszítésünk. A jelen pillanatban a 
leszerelés nem lehet egyoldalú Anglia ré-
szére. 

Chamberlain itt meleg elismeréssel adó-
zott a behívott tartalékosoknak, a territoriá-
lis hadsereg, a légi segédhaderő hazafias 
magatartásáért, majd igy fejezte be beszé-
dét: 

— Továbbra is folytatni kell fegyverkezé-
sünket és óvóintézkedésünket, hogy bármely 
pillanatban védekezhessünk ós hatályossá 
tehessük diplomáciánkat. De ugy látom, hogy 

uj alkalmak nyílnak meg a leszere-
lési kérdés felvetése előtt 

és azt hiszem, a kilátások eléggé biztatóak. 
Hátralevő időmet és erőmet olyan feladatok-
nak akarom szentelni, mint a bizalom visz-
szanyerése, a nemzetek l özötti ellenségeske-
dések folytonos kiküszöbölése, amig ugy 
érzem, hogy egymásután lemondhatnánk a 
fegyverkezésről, mielőtt fiatalabb utódnak 
adnám át hivatalomat. 

A miniszterelnök minden szónoki forma-
ságot és hatást kerülve mondotta el beszé-
dét, amelyet a Ház túlnyomó része nyugod-
tan fogadott. 

Attlee őrnagy, 

a munkáspárti ellenzék nevében kijelentette, 

hogy a miniszterelnök nem válaszolt Duff-
Cooper beszédére. 

— Mindnyájan megkönnyebbültünk —» 
mondotta —, hogy a háború ezúttal nem tört 
ki, de nem érezhetjük a békét szilárdnak, 
ugy érzem, hogy csak fegyverszünet szakí-
totta félbe a háborús állapotot. 

Attlee őrnagy beszédét ezzel feejzte be* 
— A helyzet fokozatos rosszabbodását 

indította meg, hogy nem intéztük el a béke-
szerződések őrüjtségeiből és az ipari és gaz-
dasági rendszer összeomláséból előállt poli-
tikai és gazdasági következményeket Most 
nem négyhatalmi egyezményekre, hanem 

uj és mindenre kiterjedő békeérte-
kezletre van szükség. 

Sir A. S i n c l a i r , a szabadelvű ellenzék 
vezére meleg elismeréssel adózott Cham-
berlainnek, hogy elhárította a háborús ve-
szedelmet. 

Eden 

volt külügyminiszter, akit a Ház minden öl-
dalán éljenzéssel fogadtak, ugyancsak An-
glia meleg háláját tolmácsolta ugy Cham-
berlain miniszterelnöknek, mint lord Hali-
fax külügyminiszter iránt a válság során ta-
núsított őszinteségükéit és kitartásukért. K 
világ hálás azért, hogy sikerült elhárítani a 
háborút, de ne felejtsük el, hogy ennek költ-
ségeit nem a nagyhatalmak viselik, hanem 
egy kis, barátságos nemzet, amelynek még 
módot sem adtak arra, hogy előadja védel-
mét — mondotta. 

Hitler Egerben 
Éger, október 3. A Német TI jelenti: Éger 

városába a német csapatok délelőtt fél 10 
órakor vonultak be három oldalról. Szinte 
velük eevütt érkezett mep az első német bi-
rodalmi vonat német vasutasokkal. Déli 12 
éra táiban vonult be zeneszóval Hitler test-
őrsége a váios főterére. Felsorakoztak a yá-
íos szervezetei, a szudétanémetpárti küldött-
ségek, valamint a lakosság. Az egész főteret 
teleszórták virágokkal. 

Hitler a kora délutáni órákban érkezett meg 
gépkocsin Égerbe. A főtéren felállított emel-
vényről beszédet intézett a lakossághoz. 

Hitler az égeri piactéren mondott beszédé-
ben többek között a következő kijelentést 
tette: 

— Ma először szabad titeket, mint az 
égervidéki honfitársaimat köszöntenem, el-
taíam az egész német birodalom köszönt 
most benneteket és ebben a jpiilanatkfin 
nemcsak titeket köszönt, hanem az egész 
szudétanémet vidéket, amely néhány napon 
belül teljesen- a német birodalomhoz fog tar-
tozni. Ez a köszöntés azonban ugyar akkor 
fogadalom is, hogy ezt a vidéket sohasem 
szakithatja el többé senki a birodalomtól. A 

német birodalmat vedelmezően takarja a né-
met pajzs és megvédi a német kard. A né-
met nép mostantól kezdve sors- és akarat-
közösséggel alakítja ki jövőjet és a világ 
egyetlen hatalma sem fenyegetheti már ezt 
a jövendőt. Megkezdjük utunkat a nagy né-
met jövendő felé. 

A csehek Hranauban 
Neurode, október 3. 'A csehek pénteken 

már Wekelsdorfig vonták össze katonai vo-
nalukat, mégis szombaton és vasárnap visz-
szatértek Branau vidékére, amelyet teljesen 
megszálltak. A Tuntschendorf és Wünscher-
burg közöli útvonalon a vámhivatalokat is 
megszállták. 

A szudétanémetek erre Branau vidékéről 
ismét menekülni kezdtek. A csehek azt kö-
vetelték, hogy azonnal szolgáltassák ki a 
szudétanémet részről biztonságba helyezett 
kommunistákat és a vörös őrség tagjait. Ezek 
kiszolgáltatása teljes nyugalomba folyt le. A! 
szudétanémet lakosság Bcanauban ismét el-
távolított minden zászlót, & házakról leszedte 
a díszítéseket és Hitler arcképét, hogy elke-
rülje az incidenseket. 

Pick Jenő, Pick Móric, Petri Lajos, gróf Bertchtold Arturné szül Pick Margit 
ugy a maguk, mint az egész rokonság neveben is mély fájdalommal jelentik, 
hogy jóságos édesanyjuk, 

özv. Pick Márkné 
szül. Weiss Katalin 

önfeláldozóan munkás életének 79. évében hosszú betegség után folyó hő 3-án 

örök pihenésre tért. 

Édesanyánkat csütörtökön, folyó Hó 6-án délelőtt fél 12 órakor temetjük' a 

szegedi zsidó temető cinterméből. 
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Szeged, 1938. október hó 3-án. 
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