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Nem lesz népszavazás a szudétavidéken 
Berlin, október 13. Csütörtökön délután 

összeült a szudétanémet kérdés rendezésére 
alakult nemzetközi bizottság, amely megál-
lapította, hogy a Németországhoz csatolan-
dó szudétanémet területek határának végle-
ges megállapítása a bizottság által október 
5-én megállapított határvonal alapján törté-
nik, még pedig oly esetleges változtatások-
kal, amelyeket a bizottság a müncheni egyez-
mény hatodik szakasza alapján indítványoz-
hat. 

Ilyen körülmények között a nemzetközi 

bizottság cgylíangulag elhatározta, hogy el-
tekintenek a népszavazástól. A bizottság tu-
domásul vette a német és csehszlovák kor-
mánynak azt a megegyezését, hogy a hatá-
rok kiigazítását és végleges megállapítását 
az előbb emiitett vonal alapján, azonnal meg-
kezdik. 

Tudomásul vette továbbá a müncKeni 
egyezmény hetedik szakaszában tervbe vett 
ncmet-csehszlovák bizottság megalakulását, 
amely az optálási jog gyakorlását rendezi. 

A cseh külügyminiszter Berlinben 
Berlin, október 13. R i b b e n t r o p kül-

ügyminiszter csütörtökön déli 12 órakor fo-
gadta C h w a l k o v s z k y cseh külügymi-
nisztert, a függőben levő ncmet-csehszlovák 
kérdések megbeszélése céljából. A megbe-
szélés délután 1 órakor ért véget, este hir 
szerint a cseh külügyminiszter Berchtcsga-
denbe utazik. 

Berlin, október 13. Hivatalos körök a leg-
szigorúbban titokban tartják, bogy mi volt 
Ribbentrop külügyminiszter és Chwalkovszky 
külügyminiszter megbeszélésének tárgya. 
Diplomáciai körökben nem hagyják figyel-
men kivül, hogy Csehszlovákia külügymi-
nisztere most első izben látogatott cl a né-
met fővárosba. 

Terrorcselekmények 
Vásárosnameny, október 13. Á csehszlo-

vák batár mentén annyi a katonaság, ameny-
nyire eddig példa nem volt. Bár szigorú az 
ellenőrzés, naponta ujabb és ujabb menekü-
lők érkeznek magyar területre, mert a ruszin 
területen nemcsak vagyonukat, de életüket 
sem látják biztosítottnak. 

A határontuli viszonyokról ujabb részlete-
ket beszélnek el a menekülők. Beregszászon 
állandóan csendőrjárőrök cirkálnak az uccá-
kon és puskatussal verik szét az embereket, 
ha ketten-hárman beszélgetnek. A lakosság 
hangulata a végsőkig feszült. 

A magyar katonákat mindenütt leszerelték, 
de még nem engedték szabadon. Beregszász 
a megszállás képét mutatja; páncélkocsik cs 

tankok járnak a kihalt uccákon. A magyar és 
ruszin lakosság bámulatos összetartással és 
fegyelemmel várja az események fejlődését-
A karhatalom terrorisztikusan viselkedik. 
Beregszászon gépfegyverekkel vették körül 
a magyar egyesületek helyiségeit, több ma-
gyar fiatalembert bevittek a csendőrségre és 
súlyosan bántalmazták őket. Terrorcselek-
ményekről feljebb eső részekről is érkeztek 
jelentések. 

Ostromállapot! 
Sátoraljaújhely, október T3. A szlovák tar-

tományelnök ostromállapotot rendelt cl n 
Iaborczi, terebesi, nugykaposi, nagymihályi 
és mezőlaborci járás területein. 

Mozgalom indult Szegeden 
a visszacsatolandó Felvidék 
ínségeseinek felsegitésére 

Imecs főispán felhívása a szegedi társadalomhoz — Az első 
pénz- és íermészeibeni adományok — 7 ezer zászló 

(A Dclmagyarország munkatársától.) Sok hír-
adás számolt bo a Felvidék visszacsatolásának 
első tényei óta arról, hogy ugy a mozgósított cseh 
katonaság, mint különösen a „rend fenntartását" 
végző felfegyverzett cseh csapatok tatárpusztitást 
vittek végbe a határokhoz közcleső magyar fel-
vidéki területeken. Kifosztottak falvakat, majoro-
kat rekvirálás ürügyével, az ellenszegülőket bán-
talmazták. Elhordták learatott gabonát, szarvas-
marhát, lovat, baromfit, letarolták a még lábon 
volt kukoricát és kiszedették és elvitték a krump-
lit és egyéb véleményt is szerlc mindenfelé. 

BELVÁROSI MOZI Mától hétfőig 

A nemzetközi filmgyártás diadala f 

Hazatere* 
Suderminn vilúghirü regénye, főszereplők : 

ZARAH LEANDER, IIÖRDIGEU PÁL, HEIN-

RICH GEORG 5, 7, 9 
K o r z ó M o z i 

Mától keddig! Metró-film! 

Uj bálványok 
Férfia kharca az elemekkel. Győztesé az asz-
szony. — CLARK GABLE, MYRNA LOY, 
SPENCER TRACY. Fél 5, 7, 9 óra 

"A szerencsétlen kiszolgáltatott nép kifosztot-
tan a legnagyobb nyomor elébe néz. Az anyaor-
szágnak kell már jóelöro felkészülni arra, hogy nz 
útesatolás sorrendjében azonnal segítséget nyújt-
hasson a luisz évet megszenvedett felvidéki ma-
gyarságnak. 

Országos mozgalom keletkezett a társadal-
mi élet minden rétegében arra, hogy 

pénz- és természetbeni adomúnyo. 
kat gyűjtsenek, amiből a visszacsa-
tolásra került vidékek ínségeseit 

azonnal megsegíthessék. 
Ez a mozgalom ma Szegeden is zászlót bon-
tott, az élre vitéz I m e c s György dr. főis-
pán, illetve mint a szegedi MANSz elnöknő-
je, a főispánná állott. 

A mozgalom bevezetéseként 

„Felvidéki inségakció" 
cimen bankfolyószámlát nyitott a főispáni 
hivatal és felhívással fordul a főispán Sze-
ged egész társadalmához, rétegekre és elosz-
tódásokra való tekintet nélkül, felszólit min-
denkit hazafias kötelcsségteliesitésre. Ugyan-
akkor felhívással fordul a MANSz nevében 
vitéz dr. I m e c s Györgyné főispánné is 
Szeged társadalmához azzal, hogy nem rom-
landó élelmiszert és ruhaneműt adományoz-
zon minél nagyobb kvantumban az átkerülő 
Felvidék Ínségesei szúrnám. 

Osztály-
sorsjegyek 

a mosl következő 

I. osztályra 
nagy számvólaszlékban kap-
hatók 

Neu Ernő banküzlet 
Széchenyi tér 6. 

A pénzadományok a főispáni hivatal ci-
rnére,, illetve a „Felvidéki inségakció" fo-
lyószámlára fizetendők be, az élelmiszereket 
és ruhaneműt pedig a szegedi MANSz-hoz 
kell elküldeni. A felvidéki inségakció min-
den adományát, pénzbeli és tárgyit egyaránt 
a főispán és a MANSz a napi sajtóban felso-
rolással fogja nyugtázni. 

Az első adományok már be is fu-
tottak. 

Dr. M a t u s o v i c s Tibor főispáni titkár 
tiz pengőt fizetett be a gyűjtés alapra, a 
Szegedi M á v Nyugdijasok, Nyugbéresek éa 
Kegydijasok Egyesülete 2 0 pengőt küldött a 
mozgalom céljaira. De szinte egyidőben ve-
tette meg a tárgyi gyűjtés alapját H o f f -
m a n n Ferenc Ujszeged-marostői faiskola-
kertész is, aki 5 0 0 darab gyümölcsfát aján-
lott fel a következő levélben: 

„Méltóságos és Nemzetes vitéz dr. imecsfal-
vi Imecs György urnák, Szeged sz. kir. város 
főispánja. Végigküzdve a világháborút, ezt 
kövelőleg elszenvedve az idegen megszállással 
ert súlyos csapásokat, fokozottan átérzem, 
mit szenvedtek eddig és mit szenvednek még 
ma is felvidéki magyar testvéreink. Kifosztva, 
elszegényedve fog kelleni életüket újra kez-
deni. Az uj életkezdéshez én is hozzá kívánok 
járulni szerény adományommal és ezennel 500 
darab gyümölcsfát ajánlok fel a felvidéki ma-
gyar gazdák közötti szétosztásra. Mély tiszte-
lettel kérve Méltóságodat, kegyeskedjék ezen 
elhatározásomat a földművelésügyi kormány 
tudomására adni azzal, bogy rendelkezzék a 
felajánlott mennyiség felett tetszés szerinti 
időben cs módon. Amennyiben a helyzet meg-
engedi, akár még ezevben, ha nem volna le-
hetséges, ugy a jövő évben. 

Méltóságod szives fáradozását megköszön-
ve, maradtam hazafias tisztelettel igaz hive: 

üoffmann Ferenc, 
Ujszeged-marostői faiskola 

\ gazdasága. 

Turay Ida 
Erdélyi 
Mici 
Páger 

Rafnay 
Vizváry 
tgrv 
Gózon 
Juhász 
Pelheő 
Simon 
Zsuzsa 

Harmónia 
film 
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